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1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านการเมือง 



1. การเมอืง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข
1. มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ครอบคลุมช่องทางการส่ือสารทั้งออนไลน์
 ออฟไลน์ และพืน้ที่
3. มีการบรูณาการทางานร่วมกบัหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เปน็ประมุข
4. ประเมินสถานการณ์ความเปน็ประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเปา้หมาย

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

1. หน่วยงานภาครัฐเปดิโอกาสใหป้ระชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
2. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
นโยบายสาธารณะทุกระดับ

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของ
คนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. จดัพืน้ที่เพือ่เปดิโอกาสใหทุ้กภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
4. จดัท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจดัความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
5. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. บรูณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏบิติั
7. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพือ่สร้างบรรยากาศแหง่การปรองดองใหค้รอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสาร

 BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเปน็พลเมืองคุณภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเปน็นักการเมืองคุณภาพ
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเลือกต้ังระดับชาติ
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น
5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง
6. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
7. การเร่งรัดใหเ้กดิการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

 BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพือ่การปฏรูิป 1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพือ่การปฏรูิปประเทศ
2. สร้างวิทยากรกระบวนการเพือ่รับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหแ้กส่าธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็
 ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพืน้ที่
4. มีการบรูณาการทางานร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ 
(Big Rock))
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรูท้างการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพนัธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มกีารบรูณาการท างานรว่มกับหน่วยงานรว่มรบัผิดชอบเพ่ือเผยแพรค่วามรูท้างการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ ไดแ้ก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (3) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิ(7) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์
พัฒนาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า (9) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) สถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (Thai PBS) (12) บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้เข้าร่วมด าเนินการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข ไปด าเนินการเผยแพร่ใหก้ับกลุ่มเปา้หมายหลักและช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ ก านัน
ผู้ใหญ่บา้น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพื้นที่เปา้หมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65

อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข ใหก้ับ
ผู้แทนส่ือมวลชน จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข และการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏบิติัได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุขผ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลน์ทกุประเภท อาท ิเว็บไซต์ของสถาบนัพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

การจัดท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข (ออฟไลน)์
 และหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพฒันาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

ชุดเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุขทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาท ิเอกสารเนื้อหาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่
ความรู้/เอกสารน าเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เปน็ต้น  ที่สามารถเข้าถึงทกุ
กลุ่มเปา้หมาย

ต.ค 64 - ธ.ค 64

มชีอ่งทางเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ 
ครอบคลุมชอ่งทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดบัพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

6. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

9. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 10. สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

12. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มชีดุความรู ้เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสรมิความรูท้างการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 64 -ธ.ค 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ e-Learning เพื่อพฒันา
ประชาธิปไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS2.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตส่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

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

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ประเมนิสถานการณ์ความเปน็ประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเปา้หมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุดเคร่ืองมือ
ส่ือสาร (Toolkit) 
เพื่อส่งเสริม
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข 
อาท ิเอกสาร
เนื้อหาหลักสูตร, 
เอกสารน าเสนอ
ข้อมูล 
Powerpoint, 
เทคนิคการสอน, 
คลิป VDO, เกมส์ 
เปน็ต้น ที่
เหมาะสมตาม
กลุ่มเปา้หมาย

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 
MS2.4 
MS2.5 

MS2.1   MS 2.2   MS2 MS3 
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

3. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบนัพระปกเกล้ำ 14. ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

17. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพันธ์

19. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือภำคส่วนต่ำง ๆ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) มีกำรส่ือสำร หรือประชำสัมพันธ ์หรือสร้ำงกำรรับรู้ใหป้ระชำชนทรำบอย่ำงต่อเนือ่งและมีประสิทธภิำพ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน ปจัจัยที่เกีย่วข้อง หรือกฎหมำยที่เปน็อุปสรรคต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ประเทศไทยมกีฎหมายเก่ียวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน หรือภาค
ส่วนต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

มีกำรทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมำย หรือระเบยีบที่เกีย่วข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรสำธำรณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย
 อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มีช่องทำงเพื่อใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะของหนว่ยงำนอย่ำงเสมอภำค ครอบคลุมและเทำ่เทยีม

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนษุย์

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นเมือง

BR0102
ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง

MS1, MS2 
MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4 
MS2.1, MS2.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X01 กำรจัดสรรเงินอุดหนนุเพื่อเปน็รำงวลั
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มี
กำรบริกำรจัดกำรที่ดี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริกำร
สำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

1,000,000,000     โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X02 กำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญัติกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ....

ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ที่น ำเสนอ
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ 
ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

3,500,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X03 กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

กรอบแนวทำงในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

8,727,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X04 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปดิ
ระบบรำชกำร (Open Government 
Partnership : OGP)

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,965,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X05 กำรขับเคล่ือนกำรบริหำรรำชกำรแบบ
มีส่วนร่วมโดยยึดประชำชนเปน็
ศูนย์กลำง

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

3,149,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X06 กำรเปดิใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำระบบรำชกำร

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 65

6,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0102X07 กำรสนบัสนนุใหห้นว่ยงำนของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะผ่ำนกลไกกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย

กฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็
อุปสรรคต่อกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรสำธำรณะ
ได้รับกำรทบทวนและ
แก้ไขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X08 โครงกำรประชำคมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ยืน
 พ.ศ. 2565

หมูบ่ำ้น ชุมชน ต ำบล 
อ ำเภอ และจังหวดั 
ผ่ำนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้น ำชุมชน
ในพื้นที่ ในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำหมูบ่ำ้น 
แผนชุมชน แผนพัฒนำ
ต ำบล แผนพัฒนำ
อ ำเภอ และแผนพัฒนำ
จังหวดั ผ่ำนกลไกกำร
จัดท ำแผนในแต่ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

16,150,200         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X09 โครงกำรขับเคล่ือนแผนพัฒนำพื้นที่ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,263,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X10 โครงกำรรำงวลัพระปกเกล้ำ ประจ ำปี
 2564

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
พัฒนำกำรด ำเนนิงำน
โดยตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงสันติสุข
สมำนฉันท ์และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,399,425           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

1. บคุลำกรด้ำนกำร
จัดท ำแผนมีควำมรู้ 
ควำมเชีย่วชำญ และ
ทกัษะด้ำนกำรจัดท ำ
แผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่ 
ตลอดจนสำมำรถ
เชือ่มโยงแผนงำน/
โครงกำรใหส้อดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำ
เชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธภิำพ 2. 
หนว่ยงำนในพื้นที่
เปำ้หมำยสำมำรถระบุ
ปญัหำ ข้อบกพร่อง 
และข้อติดขัด (Missing
 Link) เพื่อน ำไปพัฒนำ
แนวทำงจัดท ำและ
ประสำนแผนพัฒนำใน
ระดับพื้นที่ต้ังแต่หมูบ่ำ้น
 ชุมชน ต ำบล ทอ้งถิน่ 
และอ ำเภอ 3. 
แผนพัฒนำในระดับ
พื้นที่ต้ังแต่หมูบ่ำ้น 
ชุมชน ต ำบล ทอ้งถิน่ 
และอ ำเภอ มีกำร
ยกระดับคุณภำพแผน
ใหม้ีลักษณะเปน็แผน
เดียว (One Plan)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X11 โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวตักรรม
ทอ้งถิน่

ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนนิโครงกำรเพื่อ
แก้ไขปญัหำในพื้นที่โดย
กลุ่มเปำ้หมำย (Local 
Solution) (10 
เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,900,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X12 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธเิสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

323,950             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X13 โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกิด
ส ำนกึควำมเปน็พลเมือง
 มีจิตสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ยืน 
สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี 
และเปน็ต้นแบบใหแ้ก่
หนว่ยงำนอืน่

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

420,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X14 โครงกำรรำงวลัพระปกเกล้ำทองค ำ
และรำงวลัพระปกเกล้ำ ประจ ำป ี2565

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
พัฒนำกำรด ำเนนิงำน
โดยตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน และกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
กฎหมำย สิทธ ิเสรีภำพ
 และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำม
รัฐธรรมนญูแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 
2. สร้ำงตัวแบบกำร
เรียนรู้ทำงกฎหมำย 
สิทธเิสรีภำพ และกำรมี
ส่วนร่วม ตำม
รัฐธรรมนญูแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธ ิเสรีภำพ และกำร
มีส่วนร่วม ในประเด็น
ตำมรัฐธรรมนญูแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ที่
เปน็ประโยชนต่์อ
สำธำรณะ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X15 โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวตักรรม
ทอ้งถิน่

1. เพื่อเปน็กำรส่งเสริม
จิตสำธำรณะและควำม
เปน็พลเมืองในกลุ่ม
เยำวชน
2. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ำย
กำรท ำงำนร่วมกัน
ระหวำ่งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และกลุ่ม
เยำวชนในพื้นที่

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,300,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102016 โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกิด
ส ำนกึควำมเปน็พลเมือง
 มีจิตสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ยืน 
สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี 
และเปน็ต้นแบบใหแ้ก่
หนว่ยงำนอืน่

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

700,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X17 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธเิสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

1. วเิครำะหข์้อจ ำกัดใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำร
นโยบำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ
2. สังเครำะหข์้อเสนอ
กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของภำค
ประชำชนในนโยบำย
ส่ิงแวดล้อมของพื้นที่
กรณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

359,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X18 โครงกำรกำรน ำหลักธรรมำภบิำลมำใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพสังคมอย่ำง
ยัง่ยืนหลังวกิฤต โควดิ-19

มีแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพสังคม ภำยใต้
แนวคิดหลักธรรมำภิ
บำล หลังวกิฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000           เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.2 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X19 โครงกำรศึกษำควำมเชือ่มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหนว่ยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000           เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -1. เพื่อทรำบควำม
คิดเหน็และระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของ
หนว่ยงำนต่ำงๆ 2. เพื่อ
ได้ข้อมูลผลกำรส ำรวจ
ส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวดัระดับ
กำรใหบ้ริกำรของ
หนว่ยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
(People’s Audit) 3. 
เพื่อน ำเสนอควำม
คิดเหน็ของประชำชน
ต่อผู้เกีย่วข้องส ำหรับ
น ำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X20 โครงกำรแนวทำงกำรจัดท ำแผน
งบประมำณที่ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค
ระหวำ่งเพศและวยัด้วยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม (Planning Model for 
Gender and Age Responsive 
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เร่ือง
กำรจัดท ำงบประมำณที่
ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค
ระหวำ่งเพศและวยัด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
(Gender and Age 
Responsive 
Participatory 
Budgeting: GRPB) 
ไปสู่กำรปฏบิติัที่เปน็
รูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

184,800             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X21 โครงกำรศึกษำควำมเชือ่มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหนว่ยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

2,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X22 โครงกำรแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำม
เสมอภำคระหวำ่งเพศ กรณีศึกษำกำร
ประยุกต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (A guide for 
strengthening gender equality: a 
case study of applying gender 
responsive budgeting 
implementation to local 
government)

1. พัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรจัดสรร
งบประมำณที่ค ำนงึถึง
ควำมเสมอภำคระหวำ่ง
เพศ (GRB) ไปสู่กำร
ปฏบิติั
2. เสริมสร้ำงศักยภำพ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มีทกัษะกำร
จัดท ำงบประมำณและ
แผนพัฒนำที่ค ำนงึถึง
ควำมเสมอภำคระหวำ่ง
เพศ เพื่อลดควำม
เหล่ือมล้ ำและสร้ำง
ควำมเปน็ธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

- เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเหน็และระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของ
หนว่ยงำนต่ำงๆ 2. เพื่อ
ได้ข้อมูลผลกำรส ำรวจ
ส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวดัระดับ
กำรใหบ้ริกำรของ
หนว่ยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
(People’s Audit) 3. 
เพื่อน ำเสนอควำม
คิดเหน็ของประชำชน
ต่อผู้เกีย่วข้องส ำหรับ
น ำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเหน็และระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของ
หนว่ยงำนต่ำงๆ
2. เพื่อได้ข้อมูลผลกำร
ส ำรวจส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวดัระดับ
กำรใหบ้ริกำรของ
หนว่ยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน  
(People’s Audit)
3. เพื่อน ำเสนอควำม
คิดเหน็ของประชำชน
ต่อผู้เกีย่วข้องส ำหรับ
น ำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน

10



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X23 โครงกำรนวตักรรมชุมชนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและลดควำม
เหล่ือมล้ ำ เพื่อบรรลุเปำ้หมำยกำร
พัฒนำที่ยัง่ยืน หลังวกิฤติกำรณ์ 
COVID-19

ผลักดันใหชุ้มชนพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและลด
ควำมเหล่ือมล้ ำโดยกำร
ใช้นวตักรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

500,000             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์

BR0102X24 โครงกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย
และนวตักรรมทำงสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สวสัดิกำรและ
นวตักรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,654,400           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X25 โครงกำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำต ำบล

มีกำรบรูณำกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบล 
จ ำนวน 7,036 ต ำบล 
(ด ำเนนิกำรไตรมำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

39,405,600         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน BR0102X26 โครงกำรสนบัสนนุและสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต “ดวงตำแรงงำน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับ
กำรปลูกฝังค่ำนยิมไม่
ทนทจุริตและร่วมเปน็
เครือข่ำยเฝ้ำระวงักำร
ทจุริตในระดับพื้นที่ 
และสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้รับเพื่อ
ปอ้งกันกำรทจุริตใน
ระดับพื้นที่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,785,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X27 กำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ ำเภอและ
ต ำบล

กำรใช้กลไกของ
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอ 
(กบอ.) คณะกรรมกำร
หมูบ่ำ้น เปน็กลไกใน
กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

BR0102X28 โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดท ำ 
(ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมแหง่ชำติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 
2566 – 2569)

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรม
แหง่ชำติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.
 2566 – 2569) เปน็
แนวทำงกำรบริหำร
และพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล โดย
ค ำนงึถึงประชำชนและ
ผลประโยชนข์องกำร
พัฒนำประเทศเปน็
ส ำคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,625,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติคนพิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์

BR0102X29 กำรจัดท ำแผนงำนสมัชชำเครือข่ำย
คนพิกำรระดับชำติ

คนพิกำร องค์กรคน
พิกำร หนว่ยงำนภำครัฐ
 หนว่ยงำนภำคเอกชน /
 ผลผลิต : ประเด็น
สมัชชำเครือข่ำยคน
พิกำรระดับชำติที่จะ
น ำมำขับเคล่ือนเชิง
นโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวติคน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,500,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ BR0102X30 โครงกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของ
รัฐบำล พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ BR0102X31 โครงกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนเกีย่วกับกำรมีส่วนร่วมตำม
มำตรกำรปฏรูิปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ

BR0102X32 โครงกำร STRONG-จิตพอเพียงต้ำน
ทจุริต ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1. พื้นที่ด ำเนนิกำร
ส ำรวจ จับตำมอง และ
แจ้งเบำะแส อย่ำงนอ้ย
จังหวดัละ 3 อ ำเภอ 
รวมไม่นอ้ยกวำ่ 231 
อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่
เข้ำร่วมโครงกำรไม่นอ้ย
กวำ่ 11,995 คน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

28,237,100         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

กรมประชำสัมพันธ์ BR0102X34 โครงกำรประชำสัมพันธส์ร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพัฒนำ
ประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จ ำนวน 647
 คร้ัง (ตอน/สปอต/คร้ัง/
เร่ือง)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

MS1.4 -ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ

BR0102X33 โครงกำรขับเคล่ือนกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ.2560 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

1.  เพื่อด ำเนนิกำรให้
เปน็ไปตำมรัฐธรรมนญู
แหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ที่บญัญัติให้
 “รัฐต้องส่งเสริมและ
ใหค้วำมรู้แก่ประชำชน
ถึงอันตรำยที่เกิดจำก
กำรทจุริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน  และจัดให้
มีมำตรกำรและกลไกที่
มีประสิทธภิำพเพื่อ
ปอ้งกันและขจัดกำร
ทจุริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
กำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วม ในกำร
รณรงค์ใหค้วำมรู้ 
ต่อต้ำน หรือชีเ้บำะแส
โดยได้รับควำมคุ้มครอง
จำกรัฐตำมที่กฎหมำย
บญัญัติ”
2. เพื่อใหห้นว่ยงำน
ภำครัฐและภำคประชำ
สังคมเกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทจุริตทกุ
รูปแบบ ตลอดจนร่วม
เฝ้ำระวงัและแจ้ง
เบำะแสกรณีพบเหน็
กำรกระท ำอันอำจจะ
ก่อใหเ้กิดกำรทจุริตใน
ภำครัฐ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมประชำสัมพันธ์ BR0102X35 โครงกำรประชำสัมพันธก์ำรพัฒนำ
ประสิทธภิำพภำครัฐยุคใหม่

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพัฒนำ
ประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จ ำนวน 538
 คร้ัง (ตอน/สปอต/คร้ัง/
เร่ือง)

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,756,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.4 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102X36 กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้น ำอำสำสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนนิงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,350,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102X37 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและขยำย
โอกำสกำรเข้ำถึงสิทธผู้ิบริโภคเพื่อให้
เกิดควำมเทำ่เทยีม

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนนิงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

5,614,500           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102038 กำรบริหำรจัดกำรส่ือโซเซียลมีเดีย
และส่ือออนไลน ์ด้วยแพลตฟอร์ม
ข้อมูลกำรคุ้มครองผู้บริโภค ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect Social)

พัฒนำดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (OCPB 
Connect Social) เพื่อ
ใช้เปน็เคร่ืองมือในกำร
ส่ือสำรกับประชำชน
ผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย
และส่ือออนไลน ์ของ 
สคบ.

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

กรมทำงหลวงชนบท กระทรวง
คมนำคม

BR0102X39 กำรด ำเนนิกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่มีผลกระทบกับควำมเปน็อยู่
ของประชำชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้มี
ส่วนร่วมและรับรู้แนว
ทำงกำรด ำเนนิกำร
ก่อสร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X40 โครงกำรอำสำสมัครบริบำลทอ้งถิน่
เพื่อดุแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

กระตุ้นกำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพื้นที่,เพิ่ม
อำชีพนกับริบำลขึน้ใน
พื้นที,่ใหผู้้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งได้รับกำรดูแล
ที่ดีในทกุๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,080,586,000     เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X41 โครงกำรส่งกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยขององค์ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ส่งเสริมและพัฒนำ
ประสิทธภิำพด้ำน
ส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

8,543,200           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

19. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน

BR0102X42 โครงกำรรับและพิจำรณำวนิจิฉัยค ำ
ร้อง (ตำมมำตรำ 123)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

800,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X43 โครงกำรกำรด ำเนนิกำรใหส้ถำน
ประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงต้ังแต่ 10 
คนขึน้ไป รำยงำนสภำพกำรจ้ำงและ
สภำพกำรท ำงำน (ตำมมำตรำ 115/1) 
(คร.11)

เพื่อใหก้ำรใช้กฎหมำย
คุ้มครองแรงงำนมี
ประสิทธภิำพและ
ครอบคลุมแรงงำนที่มี
อยูท่ั้งหมด จึง
ก ำหนดใหน้ำยจ้ำงที่มี
ลูกจ้ำงต้ังแต่ ๑๐ คนขึน้
ไป ยืน่แบบแสดงสภำพ
กำรจ้ำงและสภำพกำร
ท ำงำน โดยใหน้ำยจ้ำง
ส ำรวจตนเองและยืน่
แบบแสดงสภำพกำร
จ้ำงและสภำพกำร
ท ำงำนต่ออธบิดีหรือผู้
ซ่ึงอธบิดีมอบหมำย
ภำยในเดือนมกรำคม
ของทกุปี

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,551,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X44 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมใหส้ถำน
ประกอบกิจกำรและรัฐวสิำหกิจมีกำร
บริหำรแรงงำนสัมพันธด้์วยระบบทวิ
ภำคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

687,920             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X45 กิจกรรมตรวจเยีย่ม ใหค้ ำปรึกษำ 
แนะน ำ และติดตำมเฝ้ำระวงัปญัหำ
ควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

90,500               โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X46 กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงำนสัมพันธ์
แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่
เหมำะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

197,320             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X47 โครงกำรพัฒนำระบบดิจิทลัแหล่ง
บริกำรจัดหำงำนอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรใหบ้ริกำร
จัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

12,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X48 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

ส่ือสำรกับประชำชนใน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

ดูแลใหก้ำรคุ้มครอง
แรงงำนในกรณีนำยจ้ำง
ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏบิติั
ตำมกฎหมำยเกีย่วกับ
สิทธทิี่ลูกจ้ำงได้รับเงิน 
อย่ำงหนึง่อย่ำงใด 
กฎหมำยจึงก ำหนด
รับรองสิทธขิองลูกจ้ำง 
ที่ประสงค์จะให้
พนกังำนเจ้ำหนำ้ที่
ด ำเนนิกำรบงัคับตำม
สิทธขิองตน โดยมี
กรอบของกฎหมำย
บญัญัติไวเ้พื่อคุ้มครอง
สิทธ ิของลูกจ้ำงที่จะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำร
ท ำงำนหรือเงินอืน่ใด
ตำมสิทธขิองตนที่พึง
ได้รับตำม
พระรำชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบันพระปกเกล้ำ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทีเสวนำแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอขอ้คิดเห็นต่อแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.3 (MS7.3)

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยกุระจำยเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์และ influencers พ.ย. - ธ.ค. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ ก.ย. - ต.ค. 65

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งทรำบเพือ่สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

บูรณำกำรควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมปรองดองตำมมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

วิเครำะห์ กล่ันกรอง และประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดอง ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

จัดท ำรำยงำนขอ้เสนอในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉนัท์ของประชำชนและขจัดควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วน

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

ก.ย. 65

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มีช่องทำงออนไลน์เพือ่เปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมเสนอแนวทำงและควำมคิดเห็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

จดัท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจดัความขัดแยง้ทางการเมืองในสังคม มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษำงำนวิจัยและกรณีศึกษำทั้งไทยและต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัประสบกำรณกำรแกปญหำควำมขดัแยงและกำรสรำง
ควำมปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

จดัพ้ืนทีเ่พ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

1. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0103
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแยง้ทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - มี.ค. 64 

มีชุดความรู้ และข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

รวบรวมขอ้เสนอแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองจำกทุกช่องทำงที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ควำมเห็น

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

ศึกษำควำมเป็นมำ สภำพปัญหำ และรำกเง้ำของปัญหำที่กอ่ให้เกดิควำมขดัแยง้ขึ้นในประเทศไทย 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนขบัเคล่ือนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยทุธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพือ่ให้เกดิ
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนใน
ชำติ

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

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

1) ได้ขอ้เสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำร
สร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉนัท์ของ
ประชำชน
2) ประชำชนมีควำม
ต่ืนตัวต่อกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคี
ปรองดองเกดิ
บรรยำกำศแห่งกำร
ปรองดองผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ควำมขดัแยง้ใน
สังคมไทยลดลง
เพือ่ให้สังคมและ
ประชำชนไทยเกดิ
ควำมสมำนฉนัท์
ปรองดองอยำ่งยั่งยนื

MS1 
MS3 

MS3.1, MS3.2 MS2.1, MS2.2  

MS2 MS4 

MS4.1, MS4.2, MS4.3  
MS5 

MS6.1 
MS6.2 

MS7.1 
MS7.2 
MS7.3 

MS6 MS7 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดับ

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

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในทางการเมือง

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

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

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

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

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

การเพิม่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขัน้ต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขัน้ต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

รูปแบบการส่ือสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตยส์ุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่4
(Big Rock)
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X01 โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยด าเนินการตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 34,285,500     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม 
พรบ. 64

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 14,706,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X02  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เขม้แขง็ เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

พรรคการเมืองเขม้แขง็ เป็น
พรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 
64

28,291,000     เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X03 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

9,300,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค์

ม.ีค. 65 - ก.ค. 
65

4,000,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X04 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กจิกรรมของกองทุนเพือ่
พัฒนาการเมือง ประจ าปี 
2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

12,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X05 โครงการศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกต้ัง

ต.ค. 63 - ม.ิย. 
64

8,757,500      โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม 
พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS1 MS2 MS3 MS4 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

ประชาชนเห็นความส าคัญ
และคุณค่าของการเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย/หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง (หมู่บ้านพลเมือง
ดีวิถปีระชาธิปไตย) ท าให้
การเลือกต้ังเกดิความสุจริต 
โปร่งใสและเที่ยงธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

281,186,000   เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X06 โครงการเผยแพร่อดุมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอยา่งที่ดี 
(Architype)

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

141,240         เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือขา่ยพลเมืองใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข และการเป็น
พลเมืองคุณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

15,616,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X07 โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกต้ัง
ไทยให้เป็นระบบการเลือกต้ังที่ดี

1) พัฒนาบุคลากรของ
พรรคการเมือง (หลักสูตร 
พตส. 13) 2) เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกบัการเงินและ
บัญชีของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

21,295,700     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X08 โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกต้ังขั้นต้น 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

7,421,700      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

7,421,700      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X09 โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 
2) วิทยากรหลัก 
3) วิทยากรขยายผล

ธ.ค. 63 - ม.ิย. 64 4,180,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 18,220,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X10 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข ปฏิบัติตนตามหลัก
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์
 รวมทั้งเป็นแบบอยา่งที่ดี
ของการน าวิถปีระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

51,388,600     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม 
พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข ปฏิบัติตนตามหลัก
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์
 รวมทั้งเป็นแบบอยา่งที่ดี
ของการน าวิถปีระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

69,603,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X11 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือสารและ
ให้บริการขา่วสารด้านการขบัเคล่ือนวิถี
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มูล 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถกูต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค. 
64

1,600,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มูล 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถกูต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค. 
65

3,325,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรบัปรงุโครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

8. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทศัน์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทกุประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มกีารบรูณาการท างานรว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการเผยแพรโ่ครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่ง
รฐัธรรมนูญ

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

การจัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ก.ย 64

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดนัการเผยแพรข่อ้เสนอโครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่งรฐัธรรมนูญใหแ้ก่สาธารณชนและภาคส่วน
ตา่ง ๆ เขา้มามสี่วนรว่มแสดงความคิดเหน็ ครอบคลุมทกุชอ่งทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มชีดุความรู ้โครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่งรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ เม.ย 64 - ม.ีค 65

สรา้งวิทยากรกระบวนการเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็เก่ียวกับโครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่งรฐัธรรมนูญ ม.ค 64 - ม.ิย 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปรง่ใสและมกีารประเมนิผบกระทบของรา่งรฐัธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

7. กรมประชาสัมพนัธ์

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

MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท า
ชุดความรู้ส าหรับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เนื้อหา
 บทบาทส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 7,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 3,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับ
การร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏรูิปประเทศ

ต.ค 64 - มี.ค 65 1,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตส่ือการปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการ
ปฏรูิป

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดี
ทศัน์ เพื่อเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุด
คู่มืออบรม
วิทยากร
กระบวนการรับ
ฟงัความคิดเหน็
เกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

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

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทรัีบฟงัความเหน็การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

ความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 
โครงสร้าง เนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏรูิป

ต.ค 64 - ก.ย 65 2,892,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟงั
ความเหน็
การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

วิทยากร
กระบวนการเพื่อ
รับฟงัความ
คิดเหน็ฯ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,529,500        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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2 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 



2. การบรหิารราชการแผ่นดนิ
 BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่

ระบบดิจทิัล (รวม 124 โครงการ)
1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจทิัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จา่ยน้อย และตรงตาม
ความจ าเปน็ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดิจทิัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจทิัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหาร
จดัการ การด าเนินงาน และการก ากบัติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจทิัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกนัที่ซ่ึง
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของประชาชนและภาคธุรกจิ เอกชน ในระยะฟืน้ตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก ่(1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) 
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจดัการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกจิชุมชน วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกจิที่เกดิขึ้นใหม่ (Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปล่ียน
อย่างรวดเร็วและเปน็พลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เปน็ภาครัฐเพือ่ประชาชนและขับเคล่ือนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ

 BR0202 จดัโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐใหม้ีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์

1.มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเปน็นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม 
และโดยจดัท าร่างกฎหมายเพือ่รองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิติัและขั้นตอนใหบ้รรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ .ก.พ.ร.
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจดัโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกจิ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบยีบที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหาร
ราชการในสภาวการณ์ที่มีความจ าเปน็ ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจดัส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจดัส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการจดัส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
4. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกจิของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกบัความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงาน
น าร่องเพือ่เปน็ตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
5. มีแนวทางการปฏบิติังานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Anywhere)ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจบุนัและลักษณะ
งานขององค์กร
6. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจดัต้ังกระทรวง ทบวง กรม

 BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ สู่ระบบเปดิ
เพือ่ใหไ้ด้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเกง่ ดี และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัวตามหลักคุณธรรม

1. มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบคุคลในรูปแบบดิจทิัล
2. มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า 
3. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 
4. มีการส ารวจอตัราเงินเดือนและรายได้รวมของเจา้หน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด
5. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐที่สนับสนุนใหเ้กดิการหมุนเวียน สับเปล่ียน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการใหข้้าราชการไปปฏบิติังานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจบุคุคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบ
ราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)
7. มีการศึกษาระบบการจา้งงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
8. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรภาครัฐเพือ่รองรับการท างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่ 
9. มีการศึกษาเพือ่พัฒนาบทบญัญัติเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ

 BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

1. มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพืน้ที่ 
2. จงัหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจงัหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์ง

 BR0205 ขจดัอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และการเบกิจา่ยเงิน
เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

1. พัฒนาระบบสนับสนุนจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเปน็แบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน
2. ก าหนดแนวทางปฏบิติัในการจดัซ้ือจดัจา้งและการผูกพันงบประมาณใหร้วดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏบิติัและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์เพือ่ใหก้ารใช้จา่ยงบประมาณประจ าปสีามารถแกป้ญัหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเข้ากบัระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ก าหนดกลไกการบรูณาการท างานร่วมกนัระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
5. เพิม่ขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการปอ้งกนัการทุจริตด้านการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐัไปสู่ดจิิทลั

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / ส านักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา / 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี / ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย /ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร / ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ / ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ / ส านักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ / กรมการจัดหางาน / กรมการทอ่งเที่ยว / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมการปกครอง / กรมสรรพากร / กรม
ประชาสัมพนัธ์ / ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ / ส านักงานสถิติแหง่ชาติ / ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั / ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / ส านักงบประมาณ / ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) /ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ /
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ / การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย / สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) /  บริษทั โทรคมนาคม
แหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) /  และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถึง และไดร้บับรกิารรวมถึงขอ้มลูดจิิทลัส าคัญของภาครฐัที่มคุีณภาพ โดยสะดวก 
รวดเรว็ เสียค่าใชจ้่ายน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทั้งในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเรง่ดว่น

ก.ย.-65

 2. ภาครฐัมดีจิิทลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และบรกิารดจิิทลั รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ ่
(Big data)  ส าหรบัการตดัสินใจ การบรหิารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตามประเมนิผลบนระบบ
นิเวศดา้นดจิิทลัที่สรา้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรบัระหว่างกันที่ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการ
พ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละ
มงีานท า (2) ดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดา้นเกษตรและการบรหิารจัดการน้ า (4) ดา้นการทอ่งเที่ยว และ
 (5) ดา้นการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรบัเกษตรกร วิสาหกิจชมุชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม ่(Startups)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งมีการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั

มีการพฒันาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0201
1. ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถึง และไดร้บับรกิารรวมถึงขอ้มลูดจิิทลัส าคัญของภาครฐัที่มคุีณภาพ โดยสะดวก รวดเรว็ เสียค่าใชจ้่ายน้อย และตรงตาม
ความจ าเปน็ทั้งในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเรง่ดว่น
2. ภาครฐัมดีจิิทลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และบรกิารดจิิทลั รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big data)  ส าหรบัการตดัสินใจ การ
บรหิารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตามประเมนิผลบนระบบนิเวศดา้นดจิิทลัที่สรา้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรบัระหว่างกันที่
ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละมงีานท า (2)
 ดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดา้นเกษตรและการบรหิารจัดการน้ า (4) ดา้นการทอ่งเที่ยว และ (5) ดา้นการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรบั
เกษตรกร วิสาหกิจชมุชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม ่(Startups)
3. ภาครฐัพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างคล่องตวัตามบรบิทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยน
อย่างรวดเรว็และเปน็พลวัตในยุคชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) เปน็ภาครฐัเพ่ือประชาชนและขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการและการมสี่วนรว่มของภาคเอกชน
 สังคม ชมุชน และประชาชน อย่างแทจ้รงิ 
4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครฐั

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการบรูณาการแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม
 5 ด้านส าคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 3. ภาครฐัพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างคล่องตวั
ตามบรบิทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเรว็และเปน็พลวัตในยุคชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) เปน็ภาครฐั
เพ่ือประชาชนและขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการและการมสี่วนรว่มของภาคเอกชน สังคม ชมุชน และประชาชน 
อย่างแทจ้รงิ

ก.ย.-65

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

ก.ย.-65

มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบรูณาการและบริการดิจิทลัภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน 
Government cloud service ที่เปดิใหท้กุภาคส่วนเข้ามาร่วมพฒันา จัดบริการ และอ านวยความสะดวกประชาชน
และผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3) มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรค
เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4) มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)/ก.พ.ร./สพธอ.

BR0201X01 โครงการจัดท า
แนวทาง 
มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการ
พฒันารัฐบาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Transformation)

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั 
1 เร่ือง
- มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์
 แนวทาง แนวปฏบิติั หรือคู่มือ
ส าหรับการพฒันารัฐบาลดิจิทลั 1 
เร่ือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,238,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ (สสช.) BR0201X02 โครงการจัดท า
บญัชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government 
Data Catalog)

เพื่อใหป้ระเทศมีบญัชีข้อมูลที่ส าคัญ
 จากหน่วยงานในส่วนกลางระดับ
กรมและส่วนภมูิภาคในระดับ
จังหวัด และลงทะเบยีนในระบบ
บญัชีข้อมูลภาครัฐส าหรับใหบ้ริการ
ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ในการ
วิเคราะหก์ารก าหนดนโยบายและ
จัดท าแผนงาน / โครงการพฒันา
ประเทศทกุระดับ

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

งบประมาณป ี
63-64 (เงินเหลือ

จ่ายป ี2563 
จ านวน 20 ล้าน

บาท)
งบประมาณป ี65 
(ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565
 จ านวน 44.6238 

ล้านบาท)

 64.6238 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.)

BR0201X03 โครงการบรูณา
การข้อมูลด้าน
สุขภาพกลาง
แหง่ชาติ ให้
ครอบคลุมการใช้
งานในระบบดิจิทลั

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

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

มีโครงสร้างพื นฐานระบบดิจิทลัส าหรับบริการภาครัฐรวมทั งการพฒันาต้นแบบ (Sandbox) ของการน าเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีการส่งเสริมใหเ้กิดระบบนิเวศระบบดิจิทลัที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครฐั ก.ย.-65

MS1,2,3,4 
MS1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

26



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.)

BR0201X04 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัภาครัฐ 
(แผน DG) 
(โครงการพฒันา
ระบบฐานข้อมูล
การเกษตร))

ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ ครบถ้วนยิ่งขึ น

ม.ค. - ก.ย. 64  41.5900 ล้านบาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X05 โครงการ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ และ
ส่งเสริมการ
เปดิเผยและใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ านวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลาง
ข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (พว.) 
NECTEC

BR0201X06 โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์ม
ส าหรับใหบ้ริการ
ข้อมูลเปดิภาครัฐ 
(Open 
Government 
Data Platform: 
Open-D)

เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปดิภาครัฐ
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ปจัจุบนัมีการพฒันาร่วมกับ สพร. 
 และหน่วยงานภาครัฐมีการใช้
ประโยชน์ และจะพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ น

พ.ย. 63 - ธ.ค. 64          3,950,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : 
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทนัสมัย
 และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X07 โครงการจัดท า
ระบบวิเคราะห์
เชิงอุตุนิยมวิทยา-
อุทกวิทยาและ
บริการข้อมูลเปดิ
ด้านทรัพยากรน  า

มีระบบบญัชีข้อมูลเปดิทรัพยากร
น  าด้านอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา

ม.ค. - มิ.ย. 64        30,000,000 MS 1.1 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X08 การยกระดับ
ข้อมูลดิจิทลัเพื่อ
การทอ่งเที่ยวและ
บริการของไทยให้
เปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลัที่เกี่ยวกับ
การทอ่งเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทยใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อก าหนด
หรือข้อแนะน าขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       10,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X09 โครงการพฒันา
ทกัษะการใช้งาน
นวัตกรรมข้อมูล
ตามแผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย 
(Data 
Innovation for 
Digital 
Government 
Development 
Plan)

(1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบนั
นวัตกรรมและธรรมาภบิาลข้อมูล 
1,000 คน
(2) มีจ านวนผู้เข้าถึงช่องทาง
ออนไลน์ (Page View และ/หรือ 
Engagement) 100,000 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,245,800 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการจัดหางาน BR0201X10 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการจัดหา
งาน (Job 
Demand Open 
Platform)

1. เพื่อพฒันา Job Matching 
Platform รวบรวมความต้องการ
แรงงาน โดยน าเทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่งาน
2. เพื่อพฒันาระบบการขึ น
ทะเบยีนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบ
 e-Service 
3. เพื่อพฒันาระบบการใช้สิทธิ/์รับ
สิทธิค์นพกิาร ผ่านระบบ e-Service
4. เพื่อพฒันาระบบศูนย์บริหาร
จัดการข้อมูลกลางกรมการจัดหา
งาน เพื่อยกระดับการใหบ้ริการ 
e-Service ของกรมการจัดหางาน
ผ่าน Single Sign on

พ.ค.2563 - พ.ค.
2564

       31,053,400 งบประมาณป ี
2563

MS 2.1

กรมการจัดหางาน BR0201X11 โครงการพฒันา
ระบบดิจิทลัแหล่ง
บริการจัดหางาน
อิสระ

เพื่อพฒันาระบบแพลตฟอร์มดิจิทลั
ใหเ้ปน็แหล่งบริการหางานอาชีพ
อิสระรองรับข้อมูลอาชีพอิสระ
ใหม่ๆ โดยจัดท าเปน็ฐานข้อมูล 
Demand Supply ด้านแรงงาน
นอกระบบเพื่อน าไปสู่การจ้างงาน
และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพใหแ้ก่ประชาชนมีงานท าถ้วน
หน้าทกุช่วงวัย (Full 
Employment)

งบประมาณ ป ี
2565

ยังไม่มี
งบประมาณรองรับ

 ขอรับจัดสรร
งบประมาณป ี

2565

MS 2.1

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X12 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์มหลัก
ระบบสุขภาพ
แหง่ชาติ 
(National Digital
 Health 
Platform) 
เชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบสุขภาพให้
พร้อมใช้

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพ
แหง่ชาติ (National Digital 
Health Platform) ของประเทศ
ไทย

2564 - 2565  1990.114 ล้าน
บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X13 โครงการพฒันา
ระบบใบรับรอง
แพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

ลดโอกาสการปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ใบรับรองแพทย์ใหแ้ก่หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การจัดหางาน กรมการ
ขนส่ง สถานประกอบการ

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X14 โครงการเพิ่ม
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U 
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน 
H4U เปน็เคร่ืองมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบคุคลในความดูแล
ได้ตามความจ าเปน็ตลอดเวลา
อย่างปลอดภยั

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
MS 2.3

ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X15 โครงการพฒันา
ระบบ ERP เพื่อ
การบริหารจัดการ
ภายใน
โรงพยาบาล (น า
ร่อง)

ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรในภาค
สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ

2564 - 2565  80 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X16 โครงการพฒันา
และบริหารจัดการ
ระบบบตัรสุขภาพ 
เพื่อติดตามและ
ประเมินความ
เส่ียงต่อโรคติดเชื อ
โควิด-19 ในกลุ่ม
นักเดินทางเข้า – 
ออกประเทศไทย 
(สพร.)

จ านวนระบบบตัรสุขภาพ (Digital 
Health Passport) เพื่อติดตาม
และประเมินความเส่ียงต่อโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 (ได้รับจัดสรรงบ

กลางปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563)

       27,187,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.)

BR0201X17 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง  
(แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทนัสมัย สามารถใหบ้ริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65  10.5174 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS2.1 และ 
MS2.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

BR0201X18 โครงการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ข้อมูล และ
ปญัญาประดิษฐ์
กิจกรรม ส่งเสริม
และพฒันา
นวัตกรรมดิจิทลั
เพื่อเกษตรสมัยใหม่

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทลัใน
กระบวนการผลิตเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรรายย่อย และ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป 
โดยเน้นการส่งเสริมในกลุ่ม
เกษตรกร พชืไร่ พชืสวน ประมง 
ปศุสัตว์  ผู้ประกอบการด้านเกษตร
อาหารและธุรกิจต่อเนื่อง ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรม และ
เกษตรอาหารแปรรูป

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        23,435,700 พรบ. 64 MS 2.1

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X19 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 15,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3ปรับปรุง และพฒันาฐานข้อมูล
กลาง (National Tourism 
Centralized Database for 
Services) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลัเพื่อการทอ่งเที่ยวใหม้ี
ความสมบรูณ์ 
เปน็โครงการต่อยอดจากโครงการ
พฒันา Digital Tourism 
Platform ใหม้ีการใหบ้ริการ  
MOTS Exchange Service  ที่
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
เพื่อบริการข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว
ของประเทศ (National Tourism 
Centralized Database for 
Services)  มาใหบ้ริการแบบ
สาธารณะด้วยเทคโนโลยี API/Web
 Service 
         ผลผลิต
        1) โครงสร้างสถาปตัยกรรม
ของระบบ ภายใต้ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเที่ยว 
        2) โครงสร้างพื นฐานทั งที่
ใหบ้ริการ บริหาร และส ารองข้อมูล
 ที่สามารถท างานได้ควบคู่กันไป
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการทอ่งเที่ยว BR0201X20 โครงการยกระดับ
ในการก ากับดูแล
ธุรกิจน าเที่ยวด้วย
ระบบใบส่ังงาน
มัคคุเทศก์

เว็บไซต์ส าหรับการกรอกข้อมลู
รายการ น าเที่ยวแบบออนไลน์
ส าหรับผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเที่ยว และพฒันาแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการปฏบิติังานของ 
มัคคุเทศก์

ระยะที่ 1 
กุมภาพนัธ์ - 
กรกฎาคม 2564

ระยะที่ 2 ตุลาคม 
2564 - กันยายน 
2565

 5,000,000

5,000,000

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565

MS 2.1

ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(สป.พณ.)

BR0201X21 ปรับปรุงระบบ
บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกระทรวง
พาณิชย์ (MOC 
e-Service) ใน
รูปแบบเบด็เสร็จ 
ณ จุดเดียว 
(Online One 
Stop Service)

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564

       13,822,800  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

MS 2.1เปา้หมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Service) ในรูปแบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว(Online One
 Stop Service) ซ่ึงประกอบด้วย 
ระบบบญัชีผู้ใช้บริการกลางของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
Account), ระบบใหบ้ริการ
ค าปรึกษาด้าน
การพาณิชย์อัจฉริยะ (Chat 
Intelligence), ระบบ MOC 
Business Info. เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าและบริการในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย์ และระบบ MOC
 Statistic (BI) รวบรวมข้อมูลการ
ใช้บริการสถิติการใช้งานของ
ประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยายขีดความสามารถของระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบด็เสร็จ
 ณ จุด
เดียว (Online One Stop 
Service) เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานทกุระดับ
 - เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ โดยลดขั นตอนและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการซ่ึงประชาชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้บญัชี
เดียว 
(MOC Account)
 - ลดความซ  าซ้อนของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน   
ที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลสินค้าและ
บริการ
ต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ
 - ยกระดับงานด้านบริการ
ประชาชนด้วย
ระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการ
พาณิชย์อัจฉริยะ (Chat 
Intelligence) เพื่อใหบ้ริการตอบ
ข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ใน
รูปแบบอัตโนมัติเพื่อใหค้ าแนะน า 
ต่าง ๆ แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
         ของกระทรวงพาณิชย์ 
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ      โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Business Intelligence
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(สป.พณ.)

BR0201X22 พฒันาระบบ
ฐานข้อมูลสินค้า
เกษตรและตลาด
ดิจิทลั เพื่อการ
บริการประชาชน 
(Platform 
เกษตรผลิต 
พาณิชย์ตลาด) 
ผ่าน Mobile 
Application และ
 Website

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565

       19,745,300 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขอ
งบประมาณ)

MS 2.1

เปา้หมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Service) ในรูปแบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว(Online One
 Stop Service) ซ่ึงประกอบด้วย 
ระบบบญัชีผู้ใช้บริการกลางของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
Account), ระบบใหบ้ริการ
ค าปรึกษาด้าน
การพาณิชย์อัจฉริยะ (Chat 
Intelligence), ระบบ MOC 
Business Info. เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าและบริการในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย์ และระบบ MOC
 Statistic (BI) รวบรวมข้อมูลการ
ใช้บริการสถิติการใช้งานของ
ประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยายขีดความสามารถของระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบด็เสร็จ
 ณ จุด
เดียว (Online One Stop 
Service) เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานทกุระดับ
 - เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ โดยลดขั นตอนและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการซ่ึงประชาชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้บญัชี
เดียว 
(MOC Account)
 - ลดความซ  าซ้อนของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน   
ที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลสินค้าและ
บริการ
ต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ
 - ยกระดับงานด้านบริการ
ประชาชนด้วย
ระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการ
พาณิชย์อัจฉริยะ (Chat 
Intelligence) เพื่อใหบ้ริการตอบ
ข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ใน
รูปแบบอัตโนมัติเพื่อใหค้ าแนะน า 
ต่าง ๆ แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
         ของกระทรวงพาณิชย์ 
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ      โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Business Intelligence

เปา้หมาย:
 - มีระบบ Platform ระบบ
ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรดิจิทลัเพื่อ
การบริการประชาชน (Platform 
เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, มี Web 
Application และ Mobile 
Application ท าหน้าที่เปน็ส่ือกลาง
ในการใหข้้อมูลสินค้าเกษตรเพื่อ
ใหบ้ริการประชาชน, มีการจัด
กิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชน/ทอ้งถิ่น, มี
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
สินค้าเกษตรดิจิทลั และ
ประชาสัมพนัธ์ระบบเพื่อสนับสนุน
การปฏบิติังานด้านข้อมูลดิจิทลัใน
ระดับพื นที่
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/ทอ้งถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการน าข้อมูล
สินค้าและบริการมาน าเสนอขาย
ผ่าน Platform ได้
 - ประชาชน นักทอ่งเที่ยว มี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
เกษตร, ผู้ประกอบการ ตลาดต่าง ๆ
     รวมไปถึงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบดิจิทลัที่ทนัสมัย
 - กระทรวงพาณิชย์มีช่องทางการ
ได้รับ
ข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
จาก
ประชาชน โดยวิเคราะหจ์าก
พฤติกรรมการใช้งานข้อมูลใน 
Platform เพื่อเปน็ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

BR0201X23 โครงการทราน
ฟอร์มตลาดสดสู่
ยุค New Normal

พฒันาแพลตฟอร์มช่องทางการ
ขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า 
Local Application เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
 ขนาดย่อม และรายย่อย หาบเร่ 
แผงลอย พร้อมยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในกลุ่ม 
Software/Hardware/Smart 
Devices และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการ
บริหารจัดการในกระบวนการ
ภายในของธุรกิจหรือ 
Operational Backbone ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัใหก้ับธุรกิจ SMEs

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        70,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) BR0201X24 โครงการยกระดับ
การใหบ้ริการออก
หนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าด้วย
นวัตกรรมดิจิทลั 
(DFT SMART 
C/O)

เพื่อพฒันาระบบการใหบ้ริการ
ออกหนังสือรับรองการน าเข้า
ส่งออกสินค้าได้ด้วยตนเอง โดย
พมิพห์นังสือรับรองฯ ที่ได้รับรอง
เวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ 
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศ
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

 15 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0201X25 ม.ค. - ต.ค. 64 8,205,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)
 ประเด็นปฏรูิปที่ 1 
คือ บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน

โครงการยกระดับ
การพฒันาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แก่นิติบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผน DG)

หมายเหตุ ส าหรับ
ป ี2565 มีการรวม
 Biz Portal & 
Citizen Portal ไว้
ในโครงการ
เดียวกัน แล้ว
เปล่ียนชื่อโครงการ

การพฒันาแพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการประชาชนแบบเบด็เสร็จ 
(Citizen Platform) (ก.พ.ร./
สพร./กค.)  เปา้หมาย 1) เพื่อ
ศึกษาและออกแบบเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการใหบ้ริการของระบบ
การใหบ้ริการด้านการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต และเอกสาร
ต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ปน็แพลตฟอร์ม
ดิจิทลักลางในการขออนุมัติ 
อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก 
ง่าย และเชื่อถือได้ 2) เพื่อ
ออกแบบสถาปตัยกรรม (System 
Architecture) และพฒันาระบบ
ต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการ
ขออนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานที่สามารถใหบ้ริการด้าน
การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต
 หรือเอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มกลาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
เช่น ระบบการพสูิจน์และยืนยัน
ตัวตน ระบบรับช าระเงิน และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปญัหา
อุปสรรคในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ใหบ้ริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการ
ใหบ้ริการของระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)/ส านักงาน 
ก.พ.ร.

BR0201X26 โครงการ
ศูนย์กลางข้อมูล
ใหป้ระชาชน 
ธุรกิจ และ
ชาวต่างชาติ 
ติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จ ครบ
วงจร ณ จุดเดียว 
(แผน DG)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
และ ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

63,464,500 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X27 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
แบง่ปนัข้อมูล 
เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต 
(ระยะที่ 1) กลุ่ม
เด็กและเยาวชน
ในครอบครัว
เปราะบาง (Share
 Service Phase 
1)

จ านวนระบบบริการแบบแบง่ปนัที่
สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปญัหา
เด็กเปราะบางในสังคมไทย 1 ระบบ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  66,089,500 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X28 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์มกลาง
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการ 
(Welfare 
Platform)  (สพร.)

เปา้หมาย
1. มีแพลตฟอร์มที่สามารถบรูณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใหก้ารรับสวัสดิการ
หรือรับบริการของรัฐด าเนินการ
ผ่านระบบดิจิทลั
2. สามารถใหบ้ริการเชิงรุกไปยัง
กลุ่มเปา้หมาย เช่น แจ้งเตือนการ
ย้ายที่อยู่ของผู้มีสิทธิ ไปทั งยังผู้มี
สิทธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนผู้ขอรับบริการ 
สามารถตรวจสอบ / ลงทะเบยีน / 
ได้รับแจ้งเตือน ผ่านทางช่องทาง
ดิจิทลัได้

พ.ค. 64 - ต.ค. 65 10,000,000 บาท ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลางป ี
64 เพิ่มเติม

 MS 2.2

พฒันาศูนย์กลางข้อมูลใหป้ระชาชน
 ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อ
ราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ
 จุดเดียว (One Stop Service) ให้
ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ 
สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐได้แบบเบด็เสร็จ 
ครบวงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการ
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเปน็การ
ใหบ้ริการแบบดิจิทลัที่สมบรูณ์แบบ 
(Fully Digital Experience) 
ตั งแต่การยืนยันตัวตน การกรอก
แบบฟอร์ม การตรวจสอบสถานะ 
(Tracking) การตรวจสอบข้อมูล 
การช าระเงิน จนถึงการได้รับ
เอกสาร/หลักฐาน/ใบอนุญาตแบบ
ดิจิทลั เพื่อเปน็การเพิ่มช่อง
ทางการขอรับบริการของภาครัฐ
แก่ประชาชน  โดยอาศัยการบรูณา
การการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

การพฒันาแพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการประชาชนแบบเบด็เสร็จ 
(Citizen Platform) (ก.พ.ร./
สพร./กค.)  เปา้หมาย 1) เพื่อ
ศึกษาและออกแบบเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการใหบ้ริการของระบบ
การใหบ้ริการด้านการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต และเอกสาร
ต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ปน็แพลตฟอร์ม
ดิจิทลักลางในการขออนุมัติ 
อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก 
ง่าย และเชื่อถือได้ 2) เพื่อ
ออกแบบสถาปตัยกรรม (System 
Architecture) และพฒันาระบบ
ต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการ
ขออนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานที่สามารถใหบ้ริการด้าน
การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต
 หรือเอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มกลาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
เช่น ระบบการพสูิจน์และยืนยัน
ตัวตน ระบบรับช าระเงิน และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปญัหา
อุปสรรคในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ใหบ้ริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการ
ใหบ้ริการของระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X29 โครงการศูนย์
แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(GDX) (สพร.) 
(แผน DG)

จ านวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง / 
บรูณาการผ่านระบบศูนย์
แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ น) 4
 ชุดข้อมูล

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

 64

MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กรมการปกครอง (ปค.) BR0201X30 โครงการจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง
และบรูณาการการ
ใหบ้ริการทะเบยีน
ราษฎรและบตัร
ประจ าตัว
ประชาชน

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : 1. หน่วยงานที่
เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
ทะเบยีนกลาง จ านวน  248 
หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าปลีะ 
300 ล้านรายการ
2. ส านักทะเบยีนอ าเภอและ
ทอ้งถิ่น จ านวน 2,534 แหง่ 
สามารถเปดิใหบ้ริการด้านทะเบยีน
และบตัรประจ าตัวประชาชนได้
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พงึพอใจของหน่วยงานและ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการงาน
ทะเบยีนของกรมการปกครองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564

 859,998,100 
บาท 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
2563

MS 2.2

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X31 โครงการพฒันา
และจัดท า
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (Gov CA)

จ านวนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
1,000,000 ใบ

ต.ค. 64- ก.ย. 65 99,750,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

กระทรวงมหาดไทย (มท.)/
ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X32 การพฒันาระบบ
การยืนยันและ
พสูิจน์ตัวตนทาง
ดิจิทลั (แผน DG)

มีระบบการยืนยันและพสูิจน์ตัวตน
ทางดิจิทลัส าหรับใช้ในการบริการ
และบริหารงานภาครัฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  200,000,000 
บาท

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

65 หรือ
งบประมาณจาก

กองบริหาร
กองทนุพฒันา

ดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

MS 2.2

กรมสรรพากร BR0201X33 แผนพฒันาระบบ
ยืนยันตัวตนดิจิทลั
เพื่อเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร

ใหบ้ริการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้
ระบบงานของกรมสรรพากร
เปา้หมาย
เปดิใหบ้ริการระบบยืนยันตัวตน
ดิจิทลัเพื่อเข้าใช้ระบบงานของ
กรมสรรพากรภายในปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564
ผลผลิต
ระบบยืนยันตัวตนดิจิทลัเพื่อเข้าใช้
ระบบงานของกรมสรรพากร
ผลลัพธ์
ยกระดับการท าธุรกรรมออนไลน์
ใหม้ีความน่าเชื่อถือและมีความ
ปลอดภยัสูงขึ น

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 
2564

 ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

 ไม่มี MS 2.2 ไม่มี
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
(สศช.)/ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ (NECTEC)

BR0201X34 โครงการการ
พฒันา
แพลตฟอร์ม
วิเคราะหข์้อมูล
และ
ปญัญาประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการ
ติดตามตรวจสอบ
 ประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการ
ปฏรูิปประเทศ

มีเคร่ืองมือวิเคราะห ์ประมวลผล
และเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 
eMENSCR กับข้อมูลขนาดใหญ่ 
ด้วย AI เพื่อสนับสนุนการใช้งาน
ของผู้ใช้งานและน าไปใช้ประโยชน์
ในการประเมินสถานการณ์ และ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏรูิป
ประเทศ

ก.พ.64 - ม.ค. 65 
(12 เดือน นับจาก

ลงนามสัญญา)

       20,000,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2.2

สพร./ดศ./สภาพฒัน์/ส านักงาน
 ก.พ./ส านักงาน ก.พ.ร./
กรมบญัชีกลาง/ส านัก

งบประมาณ

BR0201X35 โครงการศึกษา
แนวทางการ
พฒันา
แพลตฟอร์ม
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐ  
(ERP) และ
โครงการพฒันา
ระบบการจัดการ
งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(New 
e-Budgeting) 
(แผน DG)

 - อยู่ระหว่างการหารือแนว
ทางการด าเนินการจัดท า ERP  
 - เสนอใหน้ าโครงการการพฒันา
ระบบการท างานด้านบริหาร
ทรัพยากรบคุคลในรูปแบบดิจิทลั 
ของ ส านักงาน ก.พ. ในกิจกรรมที่ 
3 เปา้หมายหลัก 1 (MS1)  และ 
โครงการของกรมบญัชีกลางมารวม
เปน็โครงการเดียวกัน

MS 2.2

BR0201X36 โครงการพฒันา
ระบบการจัดการ
งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(New 
e-Budgeting) 
(ส านักงบประมาณ)

เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลางที่
พฒันา

ม.ค. 65 - ก.ย. 66       814,340,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X37 โครงการพฒันา
ต้นแบบศูนย์กลาง
การบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร

ม.ค. - ต.ค. 64 5,312,400 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64

MS 2.2เปา้หมาย  
1) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการประชาชนเปน็แบบ
เบด็เสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบศูนย์กลางการบริการ
ประชาชนในการติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร (Citizen 
Portal) ที่มีความสะดวก ง่าย และ
เชื่อถือได้   
2) เพื่อออกแบบ Business Model
 สถาปตัยกรรม (System 
Architecture) ของระบบ
ศูนย์กลางการบริการประชาชนใน
การติดต่อราชการแบบเบด็เสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) และ 3)
 เพื่อพฒันาระบบงานบริการที่มีอยู่
ในระบบต้นแบบศูนย์กลางการ
บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) ใหส้ามารถ
บริการในระบบดิจิทลัได้เต็ม
รูปแบบมากขึ น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X38 โครงการพฒันา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(e-Saraban, 
Conference) 
(แผน DG)

- จ านวนบญัชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้บริการระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (Saraban as a Service) 
3,000 บญัชีรายชื่อ
- จ านวนบญัชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายภาครัฐ (Conference as
 a Service) 2,500 บญัชีรายชื่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  29,000,000 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

BR0201X39 พฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อรองรับการท างานใน
ส่วนของงานสารบรรณ และ ERP 
(Enterprise Resource Planning)
 ขององค์กร โดยครอบคลุมในเร่ือง
การจัดการงานงบประมาณ  งาน
พสัดุ  งานบญัชีและการเงิน  
รวมถึงความสามารถในการยืนยัน
ตัวตน และการลงลายมือชื่อที่
น่าเชื่อถือ  (Digital Signature)

2564 - 2565  15 ล้านบาท (ยัง
ไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ

จัดสรร
งบประมาณป ี

2565)

MS 2.2

กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

BR0201X40 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า 
ระยะที่ 5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ต.ค. 64 - ก.ค. 65        18,044,200 งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 2.2

 -	งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จ่ายด้าน 

Infrastructure 
เพราะเปน็ 

software กลางที่
หน่วยงานสามาถเอา

ไปติดตั งเองได้
-	อาจมีหน่วยงานอื่น
ที่ก าลังพฒันาระบบ
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
ระบบสารบรรณที่
พฒันาโดย สพร.

-	ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกับ

หน่วยงานรัฐที่ไม่ได้
ใช้ระบบของ

ส่วนกลางในการ
บริหารงานภายใน  

เช่น หน่วยงาน
ประเภทองค์การ

มหาชน

โครงการ ผลผลิต
การพฒันา 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(กิจกรรมขยายผล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ Smart 
Office เพื่อ
สนับสนุนการท า 
Digital 
Transformation 
ใหก้ับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

ประจ าปงีบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพฒันา
ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
เชิงลึก (คิดค้า.com) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ
ติดตามและวางแผนธุรกิจการค้า 
โดยมีวิธีด าเนินการดังนี 
     1.1 ศึกษาและจัดท ากรอบการ
วิเคราะหข์องระบบ
     1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 
รวมทั งส ารวจและวิเคราะหค์วาม
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน
     1.3 ทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิด
     1.4 ส ารวจความพร้อมด้าน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั งภาครัฐ
และเอกชน
     1.5 ออกแบบหน้าจอ 
(Visualization Design) ระบบ
     1.6 พฒันาระบบก ากับและ
ติดตามนโยบายตามผลการ
ออกแบบ กลุ่มเปา้หมาย :  
     - ผู้บริหาร
     - เจ้าหน้าที่
     - ผู้ประกอบการ
     - ประชาชน
ผลผลิต :
     1. ระบบก ากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที่ 2
     2. ระบบก ากับติดตาม
สถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน 
(Policy Dashboard: Cost of 
Living Analytics) ระยะที่ 1
     3. เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที่ 3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X41 โครงการระบบ
ติดตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน
 PMOC 
(DEPA/GBDi)

ระบบบรูณาการข้อมูล และ 
Dashboard การติดตามแผนงาน
โครงการภาครัฐตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  10 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน BR0201X42 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
วิเคราะหข์้อมูล
ขนาดใหญ่ด้าน
แรงงาน (Labour
 Big Data 
Analytics) เพื่อ
การพฒันาก าลัง
แรงงานของ
ประเทศ 
(โครงการต่อเนื่อง
จากโครงการ
บริหารจัดการ
ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านแรงงานฯ ป ี
2563)

มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
กระทรวงแรงงาน (ใหบ้ริการข้อมูล
 Open Data)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,997,400 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

65 (งบด าเนินงาน)

MS 2.3

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X43 โครงการระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้
เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 
HIE (Health 
Link) ระยะที่ 1  
และ 2

ขยายผลการพฒันาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
อย่างปลอดภยัและเปน็ส่วนตัว 
ระบบยืนยันและพสูิจน์ตัวตน และ
ใหบ้ริการข้อมูลแก่แพทย์ ทั ง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ให้
ครอบคลุมมากขึ น เชื่อมต่อและ
ใหบ้ริการข้อมูล 250 โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  250 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรม
อนามัย)

BR0201X44 การบรูณาการ
ระบบข้อมูล
สุขภาพและ
โภชนาการเด็ก
ผ่านแพลตฟอร์ม
กลางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเชื่อมโยง คัด
กรองและเฝ้า
ระวังสุขภาวะเด็ก
รายคน (KidDiary)

ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มี
คุณภาพ ครอบคลุม ประชากรเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียนใหไ้ด้มากที่สุด
และอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
 เพื่อน าไปสู่การติดตามและคัด
กรองเด็กรายคนใหไ้ด้ประสิทธิภาพ
มากที่สุด รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแลโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันเพื่อพฒันา intervention 
ที่จะท าใหเ้ด็กที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง
ได้รับการแก้ไขและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ทนัทว่งที

ต.ค.64 - ก.ย.65        30,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

ประจ าปงีบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพฒันา
ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
เชิงลึก (คิดค้า.com) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ
ติดตามและวางแผนธุรกิจการค้า 
โดยมีวิธีด าเนินการดังนี 
     1.1 ศึกษาและจัดท ากรอบการ
วิเคราะหข์องระบบ
     1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 
รวมทั งส ารวจและวิเคราะหค์วาม
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน
     1.3 ทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิด
     1.4 ส ารวจความพร้อมด้าน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั งภาครัฐ
และเอกชน
     1.5 ออกแบบหน้าจอ 
(Visualization Design) ระบบ
     1.6 พฒันาระบบก ากับและ
ติดตามนโยบายตามผลการ
ออกแบบ กลุ่มเปา้หมาย :  
     - ผู้บริหาร
     - เจ้าหน้าที่
     - ผู้ประกอบการ
     - ประชาชน
ผลผลิต :
     1. ระบบก ากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที่ 2
     2. ระบบก ากับติดตาม
สถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน 
(Policy Dashboard: Cost of 
Living Analytics) ระยะที่ 1
     3. เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที่ 3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X45 โครงการเพิ่ม
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U 
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน 
H4U เปน็เคร่ืองมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบคุคลในความดูแล
ได้ตามความจ าเปน็ตลอดเวลา
อย่างปลอดภยั
Output: 
ป ี64 มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ระดับบคุคลที่พร้อมใหเ้ชื่อมโยง
ตามมาตรฐานการแลกเปล่ียน
ป ี65 มี Dashboard ข้อมูลเพื่อ
การเฝ้าระวังสุขภาพของบคุคลใน
ระดับพื นที่

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
M2.3

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X46 โครงการระบบ
จัดการข้อมูลการ
รับวัคซีนโควิด 19

ป ี64 มี Dashboard ข้อมูลการ
บริหารจัดการการฉีดวัคซีนของ
ภาครัฐ
ป ี65 มีการบรูณาการเชื่อมข้อมูล
กับ PMOC

2564 ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.3 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X47 โครงการจัดท า
ต้นแบบระบบ
แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางด้านน  า

แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานใน
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้านทรัพยากรน  า

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X48 โครงการจัดท า
ระบบคลัง
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) 
และผังน  า

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) และผังน  า

ม.ค. - มิ.ย. 64        45,000,000 MS 2.3

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X49 โครงการพฒันา
ระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม 
วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อ
การบริหาร
ทรัพยากรแหล่ง
น  าขนาดเล็ก

แพลตฟอร์มภมูิสารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรแหล่งน  าขนาดเล็ก

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X50 โครงการจัดท า
ระบบศูนย์น  า
จังหวัดเพื่อการ
บริหารจัดการน  า
ในลุ่มน  าจังหวัด
และภมูิภาค

พฒันาระบบศูนย์น  าจังหวัด ทั ง 76
 จังหวัด เพื่อการบริหารจัดการน  า
ในลุ่มน  าจังหวัดและภมูิภาค และ
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ การ
ด าเนินการของศูนย์น  าจังหวัด ทั ง 
76 จังหวัด 

ทั งนี  จะสามารถ Share  ชุดข้อมูล
 ข้อมูลคุณลักษณะลุ่มน  า (จังหวัด) 
ข้อมูลแผนแม่บทลุ่มน  า (จังหวัด) / 
แผนงานโครงการ ข้อมูลการ
บริหารจัดการน  า (แผนน  าแล้ง-น  า
ทว่ม และคุณภาพน  า) ข้อมูลการ
ติดตามและแจ้งเตือน
ใหก้ับ PMOC เพื่อใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้

ม.ค. - มิ.ย. 64       300,000,000 MS 2.3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

NECTEC กรมพฒันาที่ดิน กรม
ประมง กรมปศุสัตว์

BR0201X51 โครงการการบรูณา
การข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ใช้ประโยชนท์ี่ดิน
ด้านการเกษตร 
ระยะที่ 5 
(Agri-Map)
และ แผนที่
การเกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิง
รุกส าหรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก  
(Agri-Map)

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ที่สมบรูณ์มาก
ยิ่งขึ น
แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุกส าหรับ EEC

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

ป ี65: 28,100,000

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนื่อง

MS 2.3 ด้านอุตสาหกรรมที่
เปน็เลิศ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 :
 อุตสาหกรรม
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 :
 การสร้างและใช้ Big
 Data ภาคเกษตร

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0201X52 โครงการ Smart 
TATIC

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล 
และใหบ้ริการข้อมูลด้านตลาดการ
ทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

       32,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X53 โครงการพฒันา
ศูนย์ข้อมูลดิจิทลั
เพื่อการทอ่งเที่ยว
และบริการของ
ประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันาข้อมูลด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิงดิจิทลัที่มีคุณภาพ 
เพื่อใหบ้ริการแก่นักทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

       30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X54 โครงการพฒันา
และยกรับดับ
ข้อมูลเชิงดิจิทลั

พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       25,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X55 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเที่ยว

ปรับปรุง และพฒันาฐานข้อมูล
กลาง (National Tourism 
Centralized Database for 
Services) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลัเพื่อการทอ่งเที่ยวใหม้ี
ความสมบรูณ์ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       15,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

การกีฬาแหง่ประเทศไทย (กกท.)
(ซ  ากับ BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X56 โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง 
เพื่อพฒันา 
E-service บริการ
ประชาชนและ
พฒันาฐานข้อมูล
ด้านการทอ่งเที่ยว
ของประเทศ 
ระยะที่ 1

พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

มีระบบฐานขอ้มูลกลางเพื่อการ
ใหบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ น สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และรองรับการท างาน
หรือการใหบ้ริการแบบออนไลน์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65       48,395,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X57 กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและธุรกิจเกิดใหม่มาใช้บริการ
ระบบ อย่างน้อย 30 แหง่ เพื่อเพิ่ม
รายได้และฐานลูกค้า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  35 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สป.พณ.)

BR0201X58 พฒันาระบบ
บริหารกิจกรรม
และฐานข้อมูล Big
 Data 
ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2565

       25,000,000 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
พ.ศ. 2563, 2564

 และ 2565

MS 2.3

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./
สพร./ธ.ก.ส.

BR0201X59 โครงการบรูณา
การระบบข้อมูล
ทะเบยีนเกษตรกร
และจัดท าข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปดิเชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ (ระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 
2) (แผนDG)

บรูณาการระบบข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกร และจัดท าาข้อมูล
ทางด้านการเกษตรแบบเปดิ
เชื่อมโยงกับ ศูนย์กลางข้อมูลเปดิ
ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ต.ค. 65  ป ี64: 
29,104,000

ป ี65: 60,000,000

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนื่อง

MS 2.3 ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 :
 การสร้างและใช้ Big
 Data ภาคเกษตร

โครงการระบบ
บริการข้อมูล
อัจฉริยะด้านการ
ทอ่งเที่ยวในฐาน
วิถีชีวิตใหม่ 
(Travel Link)/
พฒันาระบบ
รวบรวมข้อมูล
ด้านทอ่งเที่ยวจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
และพฒันาระบบ
เก็บข้อมูล
ทอ่งเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ตและ
ส่ือสังคมออนไลน์
 พฒันาระบบ
ปญัญาประดิษฐ์ 
และใหบ้ริการ
ข้อมูลแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธุรกิจ
เกิดใหม่และ
ประชาชน

เปา้หมาย:
จ านวนผู้รับบริการที่เข้าถึงและได้
ใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบ
บริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big
 Data ผู้รับบริการกระทรวง
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 50,000 
รายการ
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
 -  ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการสมัครและการบริหาร
จัดการการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ของกระทรวงพาณิชย์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 เมื่อเทยีบกับช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนเปดิ
ใหบ้ริการผ่านระบบ (ภายในป ี
2564)
 - ประชาชนและผู้ประกอบการ
ได้รับการแนะน าข้อมูลกิจกรรม
จากกระทรวงพาณิชย์ที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากจ านวนผู้ได้รับ
บริการผ่านระบบทั งหมด (ภายในปี
 2565)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั(DEPA)/GBDi

BR0201X60 โครงการส่งเสริม
เด็กทนุไทยสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยี
 Big Data

จ านวนผู้ประกอบการบริการ
แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าประเทศไทย 3
 ราย ประกอบด้วย platform 
ด้านสุขภาพ ด้านการทอ่งเที่ยว  
และ Data Analytics

มค.64-ธค.65 304.0475
ล้านบาท

(งบลงทนุพฒันา 
Platform 150 ลบ)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
(สศช.)/NECTEC

BR0201X61 โครงการที่ปรึกษา
บริหารจัดการ
และพฒันาการน า
ข้อมูลขนาดใหญ่
มาใช้ในการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน ใน
ประเด็นการ
พฒันาคนตลอด
ช่วงชีวิต (Thai 
People Map 
and Anailytics 
Plateform : 
TPMAP)

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการ
พฒันาคนตลอดช่วงชีวิต Thai 
People Map and Analytics 
Platform (TPMAP) ระบบที่
สมบรูณ์มากยิ่งขึ น เพื่อใช้เปน็
เคร่ืองมือในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตทั่ว
ประเทศ

พ.ย.61 - ก.ย. 63

ต.ค.64-ก.ย.65

 33,320,000

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

2565

MS 2.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : 
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทนัสมัย
 และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั(DEPA)/GBDi

BR0201X62 แพลตฟอร์มใหบ้ริการข้อมูลแก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  51 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สลน.)

BR0201X63 โครงการพฒันา
ระบบติดตามการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

เพื่อใหก้ารบรูณาการข้อมูลขนาด
ใหญ่ครอบคลุม ควรพจิารณา
โครงการบรูณาการข้อมูลด้าน
ภมูิศาสตร์ (Geographic Data 
Architecture ) สนับสนุนงานทั ง 5
 ด้าน หรือ ด้านอื่น ๆ  เพื่อเชื่อมกับ
 PMOC   หรือ โครงการในลักษณะ
 open data /data catalog/ 
data exchange  เพื่อการบริการ
ข้อมูลด้านภมูิสารสนเทศ

มี.ค. - ต.ค. 64          6,000,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2.3

โครงการระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล
เด็กและเยาวชน 
(Youth Link)/
พฒันาระบบ
เชื่อมโยงและ
บรูณาการข้อมูล 
ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา และ
ด้านสวัสดิการ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน จาก
กระทรวงการ
พฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร และกระทรวง
สาธารณสุข 
พฒันาระบบ
ใหบ้ริการข้อมูล
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สป.พม. (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย)์

BR0201X64 โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อบริหาร
สวัสดิการสังคม 
 	 	

ปงีบประมาณ 2564	 30,245,400 MS 2.3

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X65 โครงการพฒันา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

หน่วยงานมีการบรูณาการข้อมูล / 
เข้ามาใช้ประโยชน์ 100 หน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  15,000,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

รพ. ศิริราช/รพ.รามาธิบดี/รพ. 
ศรีนครินทร์ และรพ.สงขลา
นครินทร์ ม.มหดิล (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และวิทยาลัย
ราชสุดา)/มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
(StanfordUniversity,New 
York
University และ Huazhong 
University)

BR0201X66 โครงการ
ปญัญาประดิษฐ์
เพื่อการ
แลกเปล่ียนข้อมูล
 ตรวจคัดกรอง
และช่วยวินิจฉัย
มะเร็งเพื่อสุขภาพ
คนไทย โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 1 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ผ่าน พบข.

MS 4.2 และ 
MS 2.2

แนวทางการด าเนินงาน : ท าการ
พฒันา AI deep learning model
 ที่มีประสิทธิภาพสูง (AI 
federated model framework 
ส าหรับ CNN model) ใช้งานได้ใน
สถานการณ์จริง ซ่ึงพฒันาโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจ านวนมากและการ
เชื่อมโยงกับผลวินิจฉัยที่ถูกต้อง 
โดยเปน็การแชร์ข้อมูลแบบ
สหพนัธรัฐ ช่วยใหส้ถาบนัทาง
การแพทย์ที่เข้าร่วมทั่วโลก สามารถ
ใช้กรอบการท างานกับอัลกอริทมึ
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถส่ง
น  าหนักหรือพารามิเตอร์ 
แบบจ าลองไปยังแบบจ าลอง 
ส่วนกลางได้ นอกจากจะได้ท าการ
ประยุกต์ใช้ AI ส าหรับการตรวจคัด
กรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก 
เปา้หมาย :
- แบบจ าลองเชื่อมโยงข้อมูล
ส าหรับสถาบนัการแพทย์
- แบบ AI ในการวินิจฉัยมะเร็ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

 เชิงผลผลิต (Output)
  1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทั งภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและ
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ด้านบริหารจัดการ
    - สามารถรายงานสถานการณ์
ทางสังคมได้อย่างทนัทว่งที
    - สามารถติดตามการใช้
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ด้านการเบกิจ่ายสวัสดิการและ
การใหค้วามช่วยเหลือ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือได้ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายที่เดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
และพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่
เดือดร้อนอย่างแทจ้ริง และ
สอดคล้องกับความต้องการ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
ลดปญัหาการเบกิจ่ายเงิน
สวัสดิการซ  าซ้อนจากแต่ละกรม
ภายในกระทรวง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.) BR0201X67 โครงการ
แพลตฟอร์มการ
เฝ้าระวัง
สถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออย่าง
บรูณาการ 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 90,000,000 บาท งบบรูณาการ
แผนงานบรูณา

การรัฐบาลดิจิทลั 
ป ี2565 (อยู่

ระหว่างการขอ
งบประมาณ)

MS 4.2 และ 
MS 2.2

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)(สพร.) /
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาครัฐที่น าระบบไปใช้

BR0201X68 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564
ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 15.0000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 56.1750 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 และ 
MS 2.2

โครงการบริการ
ภาครัฐ – 
chatbot 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการพฒันา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

แนวทางการด าเนินงาน : ท าการ
พฒันา AI deep learning model
 ที่มีประสิทธิภาพสูง (AI 
federated model framework 
ส าหรับ CNN model) ใช้งานได้ใน
สถานการณ์จริง ซ่ึงพฒันาโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจ านวนมากและการ
เชื่อมโยงกับผลวินิจฉัยที่ถูกต้อง 
โดยเปน็การแชร์ข้อมูลแบบ
สหพนัธรัฐ ช่วยใหส้ถาบนัทาง
การแพทย์ที่เข้าร่วมทั่วโลก สามารถ
ใช้กรอบการท างานกับอัลกอริทมึ
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถส่ง
น  าหนักหรือพารามิเตอร์ 
แบบจ าลองไปยังแบบจ าลอง 
ส่วนกลางได้ นอกจากจะได้ท าการ
ประยุกต์ใช้ AI ส าหรับการตรวจคัด
กรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก 
เปา้หมาย :
- แบบจ าลองเชื่อมโยงข้อมูล
ส าหรับสถาบนัการแพทย์
- แบบ AI ในการวินิจฉัยมะเร็ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการด าเนินงาน : ต่อยอด 
“ชุดซอฟต์แวร์ทนัระบาด” ใหเ้ปน็ 
“แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออย่างบรูณาการ” (หรือ 
แพลตฟอร์มทนัระบาด) และ
ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มส าหรับเฝ้า
ระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคติดเชื อทางเดินหายใจอื่น 
โดยการพฒันาแพลตฟอร์ม  
พฒันาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การ
รายงานสุขภาพและต าแหน่ง GPS 
การบนัทกึอุณหภมูิร่างกาย การ
ปรึกษาแพทย์ทางไกล การน าเสนอ
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 
พร้อมพฒันาระบบเอกซเรย์ดิจิทลั
พร้อม AI และระบบลงทะเบยีน
ผู้ใช้และบริหารจัดการสิทธิ ์
เปา้หมาย : 
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้า
ระวังโรคติดต่ออย่างบรูณาการ
- แอปพลิเคชั่นปรึกษา ประเมิน 
และพยากรณ์ความเส่ียงของโรค
- ระบบลงทะเบยีนผู้ใช้ และบริหาร
จัดการสิทธิก์ารเข้าถึงข้อมูลและ
แอปพลิเคชัน

เปา้หมาย
1) เพื่อสร้างใหเ้กิดชุมชน
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันา
นวัตกรรมด้านปญัญาประดิษฐ์
ภาครัฐ
2) เพื่อจัดใหม้ี Platform AI 
ภาครัฐส าหรับการต่อยอด
นวัตกรรมการท างาน และการ
ใหบ้ริการ
3) เพื่อยกระดับศักยภาพบคุลากร
ภาครัฐไทยด้านปญัญาประดิษฐ์
ปอ้นเข้าสู่หน่วยงานรัฐต่างๆที่ขาด
แคลน ตลอดจนจัดใหม้ีพื นที่ 
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรม
ปญัญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเปน็
รูปธรรม
กิจกรรม ป ี2564
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทลัภาครัฐที่
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ป ี2565
(1) พฒันาแพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
(2) พฒันากลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งาน AI ใน
หน่วยงานรัฐ
(3) ประชาสัมพนัธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผลผลผลิต ป ี2564
จ านวนนวัตกรรมดิจิทลัที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 3 
นวัตกรรม
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนหน่วยงานน าร่องในการใช้
บริการ Platform as a Service 3
 หน่วยงาน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X69 โครงการพฒันา
ระบบนิเวศทาง
ดิจิทลั (Digital 
ecosystem) 
ส าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐ
ในการพฒันาสู่
รัฐบาลดิจิทลัเพื่อ
ประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เปา้หมาย 1. ศึกษา และพฒันา
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ทางดิจิทลัของหน่วยงานภาครัฐ
ส าหรับการใหบ้ริการประชาชน
และภาคธุรกิจ 2. น ากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับระบบนิเวศทางดิจิทลัของ
หน่วยงานภาครัฐมาประยุกต์ใช้ใน
การยกระดับประสิทธิภาพส าหรับ
การใหบ้ริการประชาชนและภาค
ธุรกิจ 3. ส่งเสริม ผลักดัน สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
แก้ไขปญัหาและอุปสรรคในการ
ยกระดับประสิทธิภาพของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับการ
ใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกิจ
ผลผลิต 1. รายงานผลการศึกษา
กรอบแนวคิดและและแนวทางการ
สร้างระบบนิเวศทางดิจิทลัของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับการ
ใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
2. รายงานผลการจัดงาน
ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษาการสร้างระบบนิเวศทาง
ดิจิทลัของหน่วยงานภาครัฐส าหรับ
การใหบ้ริการประชาชนและภาค
ธุรกิจ 3. รายงานผลการทดลอง
และทดสอบโมเดลการสร้างระบบ
นิเวศทางดิจิทลัของหน่วยงาน
ภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย 4. รายงานผลการ
ส่งเสริม ผลักดัน ใหห้น่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการตามรูปแบบของ
ระบบนิเวศทางดิจิทลัเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพส าหรับการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ 5. ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ผลลัพธ์ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าแนวคิดเร่ืองระบบนิเวศทาง
ดิจิทลัมาใช้ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ

เปา้หมาย
1) เพื่อสร้างใหเ้กิดชุมชน
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันา
นวัตกรรมด้านปญัญาประดิษฐ์
ภาครัฐ
2) เพื่อจัดใหม้ี Platform AI 
ภาครัฐส าหรับการต่อยอด
นวัตกรรมการท างาน และการ
ใหบ้ริการ
3) เพื่อยกระดับศักยภาพบคุลากร
ภาครัฐไทยด้านปญัญาประดิษฐ์
ปอ้นเข้าสู่หน่วยงานรัฐต่างๆที่ขาด
แคลน ตลอดจนจัดใหม้ีพื นที่ 
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรม
ปญัญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเปน็
รูปธรรม
กิจกรรม ป ี2564
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทลัภาครัฐที่
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ป ี2565
(1) พฒันาแพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
(2) พฒันากลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งาน AI ใน
หน่วยงานรัฐ
(3) ประชาสัมพนัธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผลผลผลิต ป ี2564
จ านวนนวัตกรรมดิจิทลัที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 3 
นวัตกรรม
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนหน่วยงานน าร่องในการใช้
บริการ Platform as a Service 3
 หน่วยงาน

44



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ. BR0201X70 การจัดท าแนวทาง 
วธิกีาร และ/หรือ 
กลไกการดึงดูด 
พัฒนา รักษา และ
บริหารจัดการ
ก าลังคนดิจิทลั
ภาครัฐใหส้ามารถ
ปฏบิติังานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และ
กระตุ้น
ความสามารถใน
การปรับเปล่ียน
องค์กรภาครัฐเปน็
รัฐบาลดิจิทลั

 - มีผู้เชี่ยวชาญและบคุลากรด้าน
ดิจิทลัที่เพยีงพอ
 - ผู้ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลัภาครัฐได้รับการยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เพยีงพอทั งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐไปสู่
ดิจิทลัไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

66

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X71 การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ตัวชี วัด
การพฒันา
องค์การสู่ดิจิทลั 
(ร้อยละ 15))

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

65

9,067,800 บาท /
 10,000,000 บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64/ 
เสนอขอตั งงบในปี

 65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X72 โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั (สพร.)

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยุกต์ใช้ 100 
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 10,800,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X73 โครงการศูนย์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ (DGTi) 
(สพร.)

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยุกต์ใช้ 100 
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 14,300,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เปา้หมาย 1) เพื่อสนับสนุนกลไก
การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการของส่วนราชการ ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว
 มีคุณภาพ และเปน็มาตรฐาน
เดียวกัน และ 2) เพื่อพฒันาระบบ
การด าเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐในการขับเคล่ือนภารกิจส าคัญ
ของรัฐบาล การแก้ไขปญัหาและ
การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานในการสนับสนุนการ
พฒันาประเทศ
ผลผลิต  1) รายละเอียดตัวชี วัด
ส าหรับการประเมินส่วนราชการ 2)
 ประชุมหารือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิติั
ราชการของส่วนราชการ 3) จัดท า
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการในรูปแบบส่ือดิจิทลั/
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ประชุม
ติดตามผลการปฏบิติัราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการ
ผลลัพธ์  ผลการประเมินส่วน
ราชการมีความน่าเชื่อถือ และ
เปน็ไปตามแนวทางที่ก าหนดตาม
มติคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

BR0201X74 โครงการ
พฒันาการน า Big
 Data และ AI มา
ใช้ในการวางแผน
นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ :
1. กระทรวงศึกษาธิการ มี Big 
Dataบรูณาการเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างองค์กร (หน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) จ านวน
 1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษาธิการมีระบบ 
AI/Machine Learning เพื่อ
วิเคราะหป์จัจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
คุณภาพการศึกษาและนโยบาย 
จ านวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพื่อ
ใช้ในการบริหารข้อมูล และสร้าง
อัลกอริทมึ ส าหรับการตัดสินใจ ที่
มีประสิทธิภาพแม่นย า ส่งผลให้
การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย 
ก้าวน าเหนือคู่แข่งในภมูิภาค
เดียวกัน

พฤศจิกายน 2563
 - กันยายน 2564

       25,060,600 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC) 

BR0201X75 โครงการฝึกอบรม
 และพฒันาเนื อหา
 ส าหรับจัด
ฝึกอบรมการ
พฒันาทกัษะ
ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
และ
ปญัญาประดิษฐ์ 
(AI)

ฝึกอบรม และพฒันาเนื อหา 
ส าหรับจัดฝึกอบรมการพฒันา
ทกัษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
และปญัญาประดิษฐ์ (AI) ใหก้ับบุ
คลที่สนใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65          7,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงาน ก.พ. BR0201X76 โครงการ "โรงซ่อม
 เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทลั" 
หรือ Digital 
Garage เพื่อช่วย
สนับสนุนใหส่้วน
ราชการได้
บคุลากรที่มีทกัษะ
ด้านดิจิทลัและ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม

ส่วนราชการมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลเฉพาะ ส าหรับ
กลุ่มก าลังคนคุณภาพด้าน
วิทยาการข้อมูล (HRM for Digital
 Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

67

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

BR0201X77 การจัดท าแนวทาง
และกรอบการ
ด าเนินงานในการ
พฒันาก าลังคน
ภาครัฐเพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึง
เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
พฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง

 - บคุลากรภาครัฐด้าน Big Data 
ได้รับการพฒันาขีดความสามารถ
 - บคุลากรภาครัฐได้รับการพฒันา
ขีดความสามารถด้านการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และมีการน า
ทกัษะไปใช้ หรือพฒันาทกัษะ
อย่างต่อเนื่อง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

68

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X78 โครงการยกระดับ
ความสามารถและ
สร้างความพร้อม
ของบคุลากรเพื่อ
ส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทลั 
(Government 
Digital Skills) 
(สพร.)

จ านวนบคุลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน

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

 4,432,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR0201X79 โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐาน
ทกัษะด้านข้อมูล
มหตัและ
สนับสนุนการ
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ข้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

มีเคร่ืองมือสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment โดยวัด
ทกัษะด้านข้อมูลมหตัด้วย
แบบทดสอบแก่ข้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

ม.ค. - มิ.ย. 64 ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X80 โครงการการเพิ่ม
ขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
องค์กรด้านดิจิทลั 
(High 
Performance 
Organization) 
(สพร.)

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับเปล่ียนองค์กรไปเปน็ดิจิทลั 
ร้อยละ 100 ของแผนที่วางไว้

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

 14,054,500 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X81 โครงการเพิ่ม
ทกัษะใหม่ที่จ าเปน็
 และการเสริม
ทกัษะใหม่ ด้าน
ดิจิทลัภาครัฐ 
((Reskill - 
Upskill)

จ านวนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 50% 
ของหน่วยงานหลักได้รับการ
พฒันาตามแผน 150 คน

ต.ค.64 - ก.ย.65  1,082,400 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X82 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 10.8000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 35.2000 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1เปา้หมาย
1) เพื่อใหห้น่วยงานมีกรอบการ
ด าเนินการ Digital 
Transformation
2) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในการผลักดัน
แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ป ี2564 - 2565
(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
 Digital Transformation
(2) ระดมความคิดเหน็/สัมมนนา
ร่วมกับหน่วยงานที่เหี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดัน Digital Transformation
(3) ประชาสัมพนัธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
100 หน่วยงานน าเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้
ผลผลิต ป ี2565
(1) จ านวนแพลตฟอร์มกลาง
ส าหรับการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานหรือการใหบ้ริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จาก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานและ
บริการประชาชน 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR0201X83 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 4.4321 
ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 93.7291 
ล้านบาท

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2564, 2565

MS 3.1

เปา้หมาย
1) เพื่อใหห้น่วยงานมีกรอบการ
ด าเนินการ Digital 
Transformation
2) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในการผลักดัน
แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ป ี2564 - 2565
(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
 Digital Transformation
(2) ระดมความคิดเหน็/สัมมนนา
ร่วมกับหน่วยงานที่เหี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดัน Digital Transformation
(3) ประชาสัมพนัธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
100 หน่วยงานน าเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้
ผลผลิต ป ี2565
(1) จ านวนแพลตฟอร์มกลาง
ส าหรับการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานหรือการใหบ้ริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จาก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานและ
บริการประชาชน 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั 

เปา้หมาย
(1) เพื่อใหค้วามรู้ เสริมสร้างทกัษะ
บคุลากรภาครัฐเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิทลั ใหม้ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถสนับสนุน
องค์กรใหส้ามารถเปล่ียนผ่านสู่การ
เปน็รัฐบาลดิจิทลัได้ 
(2) เพื่อใหค้ าปรึกษา แนะน า
หน่วยงานภาครัฐในการการ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัที่จ าเปน็
ต่อการปรับเปล่ียนองค์กรใหเ้ปน็
ดิจิทลั 
(3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขยายผลการจัดอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของ TDGA ไปยัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ
(4) เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้
แพลตฟอร์มดิจิทลั ส าหรับ
บคุลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับ
ทกัษะการเรียนรู้ และเพิ่ม
สมรรถนะจนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการท างานได้
อย่างสัมฤทธิผ์ล
กิจกรรมตอ่เน่ือง
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรภาครัฐ
(2) ปรับปรุงและพฒันาระบบ
สนับสนุนการพฒันาทกัษะดิจิทลั
ของบคุลากรภาครัฐ
กิจกรรม ป ี2565
(1) ประชาสัมพนัธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
จ านวนบคุลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนบคุลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน

การพฒันาทกัษะ 
ทศันคติ และ
ความสามารถ
บคุลากรภาครัฐ
ทางด้านดิจิทลั 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการยกระดับ
ความสามารถและ
สร้างความพร้อม
ของบคุลากรเพื่อ
ส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทลั 
(Government 
Digital Skills)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X84 โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
และแนวทางการ
ขับเคล่ือน
จริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์
ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนของ
ประเทศไทย 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีแนวทางจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์
 เพื่อขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทลั 
อุตสาหกรรมดิจิทลั แรงงานดิจิทลั 
ของประเทศ ด้วยการมีแนวทางใน
การปฏบิติัอย่างมีรูปธรรม

270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

         8,258,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X85 โครงการสร้าง
ความตระหนักรู้
การประยุกต์ใช้
ปญัญาประดิษฐ์
แบบมีจริยธรรม 
เพื่อรองรับการ
ขับเคล่ือนสู่
อุตสาหกรรมแหง่
อนาคต โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน มีบคุลากรทางด้าน
เทคโนโลยีปญัญา ประดิษฐ์ที่มี
ศักยภาพในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมแหง่อนาคต สู่
ตลาดแรงงานดิจิทลั (Digital 
Workforce)

270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

       32,435,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X86 การจัดท าแนว
ปฏบิติัจริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์ 
(Thailand AI 
Ethics Guideline)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและ
เหน็ชอบ แนวปฏบิติัจริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์ (Thailand AI 
Ethics Guideline) เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพนัธ์ 2564 โดยให ้ดศ. เร่ง
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนว
ปฏบิติัจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ 
ทั งในประเด็นของหลักคิด นิยาม 
และแนวทางการแปลงแนวปฏบิติั
จริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ไปสู่การ
ปฏบิติั

-  ไม่มี - MS 4.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X87 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
(กิจกรรม  
ใหบ้ริการเฝ้า
ระวังภยัคุกคามไซ
เบอร์ใหก้ับ
โครงสร้างพื นฐาน
ดิจิทลัและบริการ
ออนไลน์ของ
หน่วยงานภาครัฐ)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 275,500,900 
บาท*

(งบประมาณป ี64)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X88 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 575,844,100 
บาท*

(ค าของบประมาณ
 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐได้รับการ
เฝ้าระวังและปอ้งกันภยัคุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
 รวมถึงมีเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
ประสานการแจ้งเหตุร่วมกับ
หน่วยงานโครงสร้างพื นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภยัคุกคามได้อย่าง
ทนัทว่งท ีและมีประสิทธิภาพ โดย
กิจกรรมดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้แก่
   - มีมาตรฐานส าหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID/การใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ฺ/ชุดข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐและมี
เคร่ืองมือในการปกปอ้งระบบหรือ
ข้อมูลที่ส าคัญของภาครัฐ ส าหรับ 
250 หน่วยงาน 1 ระบบ

เพื่อปฏรูิปกระบวนการท างานของ
ภาครัฐเพื่อผลักดัน
ใหเ้กิดการใหบ้ริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
รูปแบบที่เปน็ตามมาตรฐานสากล 
และมีความมั่นคงปลอดภยั รวมทั ง
ท าใหเ้จ้าหน้าที่รัฐมีเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการใหบ้ริการภาค
ประชาชนและภาคเอกชนท าได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทนัทว่งท ีรวมถึง
เปน็การสร้างสภาพแวดล้อมและ
เตรียมความพร้อมของประเทศให้
เปน็ที่น่าลงทนุในสายตาของนัก
ลงทนุต่างชาติ อันจะส่งผลต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม กิจกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตที่จะส่งมอบในปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ได้แก่
   - มีระบบใหบ้ริการเฝ้าระวังภยั
คุกคามไซเบอร์ใหก้ับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทลัและบริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในการใหบ้ริการ 
จ านวน 400 หน่วยงาน

โครงการพฒันา
บริการโครงสร้าง
พื นฐานและความ
มั่นคงปลอดภยั
ด้านดิจิทลั 
(Infrastructure 
and Security)
(กิจกรรม 
ใหบ้ริการเฝ้า
ระวังภยัคุกคามไซ
เบอร์ใหก้ับบริการ
ออนไลน์ภาครัฐ 
และจัดการ
เหตุการณ์ภยั
คุกคามไซเบอร์
ใหก้ับโครงสร้าง
พื นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ (CII))
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X89 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม จัดท า
มาตรการและ
แนวปฏบิติัขั นต่ า
ในการปกปอ้งและ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภยั
โครงสร้างพื นฐาน
ส าคัญของประเทศ

มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏบิติั
ขั นต่ า และแนวทางการส่งเสริมใน
การปกปอ้งและรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัโครงสร้างพื นฐานส าคัญ
ของประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พรบ. รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร์

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65          5,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในป ี

65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X90 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมิน
ความเส่ียงต่อภยั
คุกคามไซเบอร์
ของประเทศ

รายงานการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการ
ก าหนดแนวทางการบริหารความ
เส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        10,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในป ี

65

MS 4.1

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X91 โครงการจ้างที่
ปรึกษากิจกรรม
จัดท าแผนแม่บท
การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม 
และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2564-2568
 ภายใต้โครงการ
จัดตั งส านักงาน
คณะ
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล

1. จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2564-2568)
 เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของ
ประเทศ
2. เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบคุคล และ/หรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 
สามารถน าแผนแม่บทการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.
 2564-2568 มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานขององค์กร
ได้

30 ก.ย. 63 - 26 
มิ.ย. 64

 4,200,000 บาท  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
2563 (โครงการ
จัดตั งส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X92 โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าร่าง
กฎหมายล าดับ
รองภายใต้
พระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคลมีข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือ
มาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลที่
เปน็ไปตามหลักการที่กฎหมาย
ก าหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพื่อประกอบการ
พจิารณาในการออกกฎหมายล าดับ
รองภายใต้พระราชบญัญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
2. มีกฎหมายล าดับรองที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
ก ากับดูแลเกี่ยวกับการใหค้วาม
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลที่เปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

31 ต.ค. 63 - 25 
ต.ค. 64

17,500,000 บาท งบประมาณจาก
แหล่งอื่น (กองทนุ
พฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X93 โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าแนว
ปฏบิติัเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล 
(Personal Data 
Protection 
Guideline) ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วน
บคุคลและผู้
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคล ตาม
พระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคลมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อ
ประกอบการพจิารณาออก
ประกาศแนวปฏบิติัเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
(Personal Data Protection 
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบคุคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลที่เปน็ไปตามหลักการที่
กฎหมายก าหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
2. หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เปน็ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบคุคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลมีแนวทางเบื องต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

24 ธ.ค. 63 -18 
ธ.ค. 64

 18,944,705 บาท งบนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 
(กองทนุพฒันา

ดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซ  ากับ BR0801 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้าน
ส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

BR0201X94 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม 
(Anti Fake News 
Center: AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่าย ผู้
ประสานงาน ทั งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
รวมไปถึงประชาชนและส่ือมวลชน 
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ 
ใหแ้ก่ประชาชนในการรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65

      245,226,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซ  ากับ BR0802 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้าน
ส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

BR0201X95 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย 
(Facebook 
Fanpage “อาสา
 จับตา ออนไลน)์

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย มีเจ้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บ สืบสวน วิเคราะหข์้อมูล
หลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลใหม้ีการ
ระงับการแพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่ผิดกฎหมาย มี
ช่องทางใหป้ระชาชนแจ้งเบาะแส 
เนื อหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

       19,938,700 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X96 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์มดิจิทลั
ของรัฐ กิจกรรม
พฒันาระบบคลา
วน์กลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่น้อยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

      845,763,100 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

บริษทั โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงาน 
Government Big 
Data and AI 
Platform

เปา้หมายคือ มี Platform ส าหรับ
ภาครัฐ เพื่อพฒันาทกัษะทางด้าน
ปญัญาประดิษฐ์ (AI)  และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไม่มี บมจ. 
โทรคมนาคม

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X98 แผนงานการ
ใหบ้ริการ 5G 
ส าหรับลูกค้า
องค์กร

เพื่อเตรียมใหบ้ริการแก่ลูกค้า
องค์กร เพื่อสนับสนุนความสามารถ
ในการพฒันาด้านอุตสาหกรรม
การศึกษา เมืองอัจฉริยะ และด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ช่วย
ยกระดับ บริการภาครัฐในด้าน
ต่างๆ และความมั่นคง เพื่อร่วม
ขับเคล่ือนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
 ผู้รับผลประโยชน ์กลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในด้านสาธารณสุข การศึกษา
 การเกษตร อุตสาหกรรม และ
เมืองอัจฉริยะที่ต้องการใช้บริการ
เทคโนโลยี 5G ภายในพื นที่เฉพาะ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไม่มี บมจ. 
โทรคมนาคม

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X99 โครงการการ
พฒันาระบบ
เครือข่ายส่ือสาร
ข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ 
(GIN)

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) 
ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่าย
ส่ือสารภาครัฐ 3,100 หน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  372,400,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X100 โครงการพฒันา
โครงสร้างพื นฐาน
ดิจิทลัภาครัฐที่มี
ความมั่นคง
ปลอดภยั (GSI 
(DG Links))

เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญ
ด้วย DG Links 105 หน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  256,200,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X101 โครงการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ 
(DGA Data 
Center (DG 
Cloud))

จ านวนระบบส าคัญที่ใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data 
Center) 2 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  103,700,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0201X102 โครงการพฒันา 
Digital Health 
Regulatory 
Sandbox

มีรูปแบบการบริการ (Business 
Model) ที่มีความเปน็ไปได้โดยไม่
มีการปดิกั นนวัตกรรมการบริการ
ในอนาคต น าไปสู่การก ากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพและคุ้มครองความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผู้รับบริการ

2564 - 2565        50,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ BR0201X103 โครงการพฒันา
ต้นแบบระบบ
คาดการณ์
สถานการณ์น  า
ด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์น  า
และข้อมูลเปดิ น าข้อมูลเชิงอุตุ 
อุทกมาวิเคราะห ์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทยีมมาวิเคราะหด้์วย AI

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

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

BR0201X104 โครงการวิจัยและ
พฒันา
แพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI 
for Thai)

AI for Thai V2
• มีระบบ Monitor ทรัพยากรแยก
ตามบริการแต่ละตัว
• มี dash board สถิติการใช้งาน
แยกตามบริการแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end ส าหรับ
เจ้าของบริการ เพื่อติดตามสถิติการ
ใหบ้ริการ

ต.ค. 63 - ต.ค. 64          8,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

BR0201X105 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
บริการข้อมูลเมือง
อัจฉริยะ  
(Smart City Data
 Service 
Platform) + 
(Micro Service 
หรือ MECAs)

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมือง
อัจฉริยะ และคลาวด์แพลตฟอร์ม
ใหร้องรับบริการข้อมูลเมืองที่ขยาย
ได้ (Micro Service หรือ เมฆา: 
MECAs) พร้อมเปดิใหบ้ริการกับ
หน่วยงานที่สนใจ

ก.ค. 62 - ก.ค. 65          7,682,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.2 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)
ร่วมกับ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สถาบนัไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์
3) กรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพ์ลังงาน 
4) บริษทั เน็กซ์พาย จ ากัด

BR0201X106 โครงการขยายผล
 NETPIE IoT 
Platform  และ
การพฒันา IoT 
Platform เพื่อ
บรูณาการการ
ออกแบบ การผลิต
 และการบริการ
ในอุตสาหกรรม

NETPIE IoT Platform: 
แพลตฟอร์มส่ือสารเชื่อมต่อทกุส่ิง
บนโลกอินเทอร์เน็ต ตอบสนอง
ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

2564 - 2567        32,416,500 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.2 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยากรคอมพวิเ
ตอร์เพื่อการ
ค านวณขั นสูง 
(ThaiSC)

โครงสร้างพื นฐานด้านการค านวณ
ประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับ
โจทย์ปญัหาขนาดใหญ่ของประเทศ
 เพื่อความรวดเร็วและแม่นย าใน
การหาค าตอบ โดยใหบ้ริการแบบ
เปดิ (Open Services) เพื่อใช้ใน
งานวิจัยและพฒันาที่ตอบโจทย์
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 67  ป ี64: 
600,000,000

ป ี65: 92,680,880
ป ี66: 71,300,000
ป ี67: 59,300,000

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
และได้เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี65

MS 4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (พว.) 
กระทรวง อว./สศช./มท.

BR0201X108 ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 428,600,000 
บาท

งบประมาณ
ส านักงานสภา

พฒันาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ

MS 4.2 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X109 โครงการ
แผนพฒันาระบบ
เทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

100,000,000 บาท งบประมาณ
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

MS 4.2 

โครงการส่งเสริม
ใหเ้กิดการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปญัญา
ประดิษฐ์ิในภาครัฐ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชากรไทย 
(Government 
Service)

แนวทางการด าเนินงาน : จัดท า
แผนแม่บทและแผนพฒันาระบบ
เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขแบบ
บรูณาการ ผ่านการวิเคราะหร์ะบบ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และออกแบบระบบจาก
โครงสร้างที่ได้จากการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงใหเ้ปน็ไปตามโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และออกแบบส่วนต่อ
ของผู้ใช้งานระบบ UX/UI พฒันา
ระบบเทคโนโลยี AI ทางการแพทย์
และสาธารณสุข (AI ส าหรับ
ภาพรังสีทรวงอก ภาพถ่ายจอ
ประสาทตา และภาพเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์สมอง) เพื่อเชื่อมต่อ
กับการใช้ระบบป AI ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลสังกัด สธ. กับแพทย์
ผู้ใหก้ารรักษา พร้อมน าระบบฯ ไป
ใช้ในโรงพยาบาลน าร่อง 
เปา้หมาย :
- ระบบเอกซเรย์ส าหรับทรวงอก 
ตา และสมอง
- ระบบลงทะเบยีน เชื่อมต่อ และ
บริหารจัดการสิทธิเ์ข้าถึงข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

แนวทางการด าเนินงาน : ศึกษา 
วิเคราะห ์และออกแบบ
กระบวนการและสถาปตัยกรรม
ของแพลตฟอร์มส าหรับการจัดการ
และบรูณาการข้อมูลสารสนเทศ
ของประเทศ ตั งแต่ระดับคน ชุมชน
 ในพื นที่เพื่อช่วยแก้ปญัหาความ
ยากจน และส่งเสริมใหป้ระชากร
ผ่านเกณฑ์ความยากจน 5 มิติ 
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ รายได้ 
ความเปน็อยู่ และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ โดยการพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน (Server/ Cloud Service
 และ Software) พฒันาระบบเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลขนาด
ใหญ่ด้วยปญัญาประดิษฐ์ รวมถึง
น าร่องการใช้แพลตฟอร์มกลาง 
วิเคราะห ์ทดสอบ และพฒันา
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ในด้านต่างๆ ที่เอื อใหเ้กิดการ
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐอย่างมั่นคง
ปลอดภยั
เปา้หมาย : ข้อมูลและแพลตฟอร์ม
การวิเคราะหข์้อมูลที่เปน็
โครงสร้างพื นฐานของประเทศ อัน
น าไปสู่การก าหนนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่าง
ความเหล่ือมล  า
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR0201X110 โครงการพฒันา
เคร่ืองมือและ
แบบจ าลอง ด้าน 
AI เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรของ
ประเทศไทย  
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 3 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ พบข. MS 4.2 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (depa)/อว. (สอวช.)/
สวสธ./สมาคมด้านดิจิทลั (เช่น 
AIAT)/ ส.อ.ท./ สภาหอการค้า
ไทย)

BR0201X111 โครงการส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันา
อุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์รองรับ
เทคโนโลยี AI 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

พ.ศ. 2565-2567 215,000,000 บาท งบประมาณป ี
2565

MS 4.2 แนวทางการด าเนินงาน : ปรับ
อุตสาหกรรมดั งเดิมใหเ้ปน็ผู้ผลิต
อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีการใช้
เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ สร้าง
ความเข้มแข็งใหก้ับอุตสาหกรรม
ไทย โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ใน
การยกระดับผลิตภณัฑ์และบริการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
 และการเพิ่มผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมใหเ้กิดการใช้
อุปกรณ์ดิจิทลัที่มีมาตรฐานของไทย
 สร้างความเชื่อมั่นใหก้ับผู้บริโภค 
ก่อใหเ้กิดการใช้งานในประเทศ
อย่างแพร่หลายทดแทนการน าเข้า 
ลดการขาดดุลช าระเงินทาง
เทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุน/
อุดหนุนผู้ประกอบการให้
ด าเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถผ่านเกณฑ์
การรับรองเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ของไทย ส่งเสริมใหเ้กิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์ในธุรกิจ MSMEs 
และเกษตร ตลอดหว่งโซ่มูลค่า ลด
ต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหก้ับธุรกิจ ส่งเสริม
ประชาชนประยุกต์ใช้สินค้าไทยที่มี
เคร่ืองหมาย dSURE ช่วยลดการ
ขาดดุลจากการปญัหาการน าเข้า
สินค้าเทคโนโลยี
เปา้หมาย :
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ดั งเดิม เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟา้ 
เกิดการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่ผู้ผลิต
อุปกรณ์ AI ที่ทนัสมัย 18 โรงงาน
- ผู้ประกอบการที่ด าเนินการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพฒันาให้
ผลิตภณัฑ์สามารถผ่านเกณฑ์การ
รับรองเคร่ืองหมาย dSURE 300 
ราย  
- ผู้ประกอบการ MSMEs, 
เกษตรกร มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI โดยเลือกซื อ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเคร่ืองหมาย 
dSURE 10,000 ราย
- ประชาชนได้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
เคร่ืองหมาย dSURE 100,000 ราย

แนวทางการด าเนินงาน : พฒันา
แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านข้อมูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย 
(THAGRI) ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ในการวางแผนบริหารจัดการพื นที่
เกษตรกรรม โดยบรูณาการข้อมูล
จากฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล 
Agri-Map และฐานข้อมูล
การเกษตรแหง่ชาติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทั ง
การจัดท าธรรมาภบิาล และ
ใหบ้ริการข้อมูลแก่เกษตรกร 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
พฒันางานวิจัยเชิงประยุกต์ที่ใช้
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม THAGRI 
เสริมสร้าง Community ส าหรับ 
เกษตรกร/เจ้าของข้อมูล/
นักพฒันานวัตกรรม/ ใหม้ีความ
เข้มแข็ง สร้างความตระหนักรู้ 
บริหารจัดการด้านการเกษตรของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เปา้หมาย :
- แพลตฟอร์มความร่วมมือด้าน
ข้อมูลเกษตรกรรมของประเทศไทย 
- เคร่ืองมือการพยากรณ์ราคาสินค้า
เกษตร แมลงและโรคพชื
- Community ส าหรับ เกษตรกร/
เจ้าของข้อมูล/นักพฒันา
นวัตกรรม/ ที่มีความเข้มแข็ง 
บริหารจัดการด้านการเกษตรของ
ประเทศได้มีประสิทธิภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (depa)

BR0201X112 โครงการพฒันา
สตาร์ทอัพ AI 
Tech โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

พ.ศ. 2565-2567 682,900,000 บาท MS 4.2 แนวทางการด าเนินงาน : ส่งเสริม
และสนุนสนุนการพฒันาและสร้าง
ศักยภาพวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นด้าน
 AI ในกลุ่มเทคโนโลยีเปา้หมาย 
และ Data Platform ใหม้ีศักยภาพ
เปน็ตัวหลักในการขับเคล่ือนสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัอย่างเต็ม
รูปแบบ มุ่งสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
บริการดิจิทลัใหก้ับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
การค้าและบริการ ภาคประชา
สังคม ประชาชน รวมถึงภาครัฐ 
ส่งเสริมและสนับสนุนใหว้ิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นน า AI สู่การเร่ิมต้น
ธุรกิจที่มีความเปน็ไปได้ทั งในเชิง
เทคโนโลยีและการตลาด การ
จัดท าผลิตภณัฑ์หรือบริการต้นแบบ
เพื่อการสาธิต และการลงทนุใน
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการเร่ิมต้นธุรกิจ 
รวมถึงการสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างศักยภาพ
และเพิ่มจ านวนวิสาหกิจดิจิทลั
เร่ิมต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ
และต่อยอดการลงทนุ (Deal flow)
 และเกิดวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ท า
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นผ่านกิจกรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ชั นน าทั งในและต่างประเทศ 
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังใหว้ิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้น
สามารถขยายธุรกิจสู่    ยูนิคอร์น 
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งเสริมส่งเสริมใหเ้กิดการจัดท า
หรือยื่นจดลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการค้าและทรัพย์สิน
ทางปญัญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐานทั งใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การพฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลัหรือ
การจัดท าการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
พฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การด าเนินงานผ่านการพฒันา
ศักยภาพและร่วมลงทนุในวิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธุรกิจ 
ระยะเติบโต และระดับยูนิคอร์น 
สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 
(Capacity Building) พฒันา
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทลั
เร่ิมต้น (Networking) การ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนัก
 และผลักดันใหเ้กิดการใช้
เทคโนโลยีจาก digital  startup 
ไทย
เปา้หมาย :
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเร่ิมต้นธุรกิจ 250 ราย
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะก้าวสู่ระดับยูนิคอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าร่วมกิจกรรม
การสนับสนุนด้านการพฒันา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันใหม้ีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทนุ ผ่านการ
สนับสนุนทนุ และการจับคู่ธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 250 ราย 
- การพฒันาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้น 
(Networking) เกิดการขยายและ
เติบโต ผ่านการกิจกรรมต่างๆที่จะ
ผลักดันใหเ้กิด กว่า 2,000 คน 
และมีกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รีบรู้ใหก้ับภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกิดความตระหนักของ
เทคโนโลยี AI ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
กว่า 130,000 ราย

แนวทางการด าเนินงาน : ปรับ
อุตสาหกรรมดั งเดิมใหเ้ปน็ผู้ผลิต
อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีการใช้
เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ สร้าง
ความเข้มแข็งใหก้ับอุตสาหกรรม
ไทย โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ใน
การยกระดับผลิตภณัฑ์และบริการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
 และการเพิ่มผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมใหเ้กิดการใช้
อุปกรณ์ดิจิทลัที่มีมาตรฐานของไทย
 สร้างความเชื่อมั่นใหก้ับผู้บริโภค 
ก่อใหเ้กิดการใช้งานในประเทศ
อย่างแพร่หลายทดแทนการน าเข้า 
ลดการขาดดุลช าระเงินทาง
เทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุน/
อุดหนุนผู้ประกอบการให้
ด าเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถผ่านเกณฑ์
การรับรองเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ของไทย ส่งเสริมใหเ้กิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์ในธุรกิจ MSMEs 
และเกษตร ตลอดหว่งโซ่มูลค่า ลด
ต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหก้ับธุรกิจ ส่งเสริม
ประชาชนประยุกต์ใช้สินค้าไทยที่มี
เคร่ืองหมาย dSURE ช่วยลดการ
ขาดดุลจากการปญัหาการน าเข้า
สินค้าเทคโนโลยี
เปา้หมาย :
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ดั งเดิม เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟา้ 
เกิดการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่ผู้ผลิต
อุปกรณ์ AI ที่ทนัสมัย 18 โรงงาน
- ผู้ประกอบการที่ด าเนินการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพฒันาให้
ผลิตภณัฑ์สามารถผ่านเกณฑ์การ
รับรองเคร่ืองหมาย dSURE 300 
ราย  
- ผู้ประกอบการ MSMEs, 
เกษตรกร มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI โดยเลือกซื อ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเคร่ืองหมาย 
dSURE 10,000 ราย
- ประชาชนได้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
เคร่ืองหมาย dSURE 100,000 ราย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

แนวทางการด าเนินงาน : ส่งเสริม
และสนุนสนุนการพฒันาและสร้าง
ศักยภาพวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นด้าน
 AI ในกลุ่มเทคโนโลยีเปา้หมาย 
และ Data Platform ใหม้ีศักยภาพ
เปน็ตัวหลักในการขับเคล่ือนสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัอย่างเต็ม
รูปแบบ มุ่งสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
บริการดิจิทลัใหก้ับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
การค้าและบริการ ภาคประชา
สังคม ประชาชน รวมถึงภาครัฐ 
ส่งเสริมและสนับสนุนใหว้ิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นน า AI สู่การเร่ิมต้น
ธุรกิจที่มีความเปน็ไปได้ทั งในเชิง
เทคโนโลยีและการตลาด การ
จัดท าผลิตภณัฑ์หรือบริการต้นแบบ
เพื่อการสาธิต และการลงทนุใน
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการเร่ิมต้นธุรกิจ 
รวมถึงการสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างศักยภาพ
และเพิ่มจ านวนวิสาหกิจดิจิทลั
เร่ิมต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ
และต่อยอดการลงทนุ (Deal flow)
 และเกิดวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ท า
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นผ่านกิจกรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ชั นน าทั งในและต่างประเทศ 
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังใหว้ิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้น
สามารถขยายธุรกิจสู่    ยูนิคอร์น 
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งเสริมส่งเสริมใหเ้กิดการจัดท า
หรือยื่นจดลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการค้าและทรัพย์สิน
ทางปญัญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐานทั งใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การพฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลัหรือ
การจัดท าการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
พฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การด าเนินงานผ่านการพฒันา
ศักยภาพและร่วมลงทนุในวิสาหกิจ
ดิจิทลัเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธุรกิจ 
ระยะเติบโต และระดับยูนิคอร์น 
สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 
(Capacity Building) พฒันา
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทลั
เร่ิมต้น (Networking) การ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนัก
 และผลักดันใหเ้กิดการใช้
เทคโนโลยีจาก digital  startup 
ไทย
เปา้หมาย :
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเร่ิมต้นธุรกิจ 250 ราย
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จ านวนวิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะก้าวสู่ระดับยูนิคอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าร่วมกิจกรรม
การสนับสนุนด้านการพฒันา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันใหม้ีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทนุ ผ่านการ
สนับสนุนทนุ และการจับคู่ธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 250 ราย 
- การพฒันาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจดิจิทลัเร่ิมต้น 
(Networking) เกิดการขยายและ
เติบโต ผ่านการกิจกรรมต่างๆที่จะ
ผลักดันใหเ้กิด กว่า 2,000 คน 
และมีกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รีบรู้ใหก้ับภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกิดความตระหนักของ
เทคโนโลยี AI ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
กว่า 130,000 ราย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา และ ส านักงาน ก.พ.ร.

BR0201X113 สนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนกฎหมาย
และกฎระเบยีบที่
เปน็อุปสรรคต่อ
การปรับเปล่ียน
รูปแบบการ
บริหารงานและ
การบริการภาครัฐ
ไปสู่ดิจิทลัผ่าน
กลไกการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิข์อง
กฎหมาย

กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคต่อการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทลั
ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สามารถระบไุด้ 
(เนื่องจากเปน็การ
ด าเนินงานตาม

ภารกิจหน้าที่ของ
ส านักงานฯ โดย
ไม่มีการจัดท า

โครงการขึ นใหม)่

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

BR0201X114 โครงการปรับปรุง
กฎหมายและหรือ
ระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ 
สปน.

กฏหมายและหรือระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ สปน.ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อย 1 ฉบบั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64                     -   โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

 ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงการศึกษา
กฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั

ต.ค.64 - ก.ย.65  5,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3เปา้หมาย 1. ศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องและสร้างกรอบแนวคิด
ตลอดจนแนวทางใหก้ฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอย่าง
สมบรูณ์แบบ ทั งการบริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐและการ
ใหบ้ริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลัโดยรวมของ
ประเทศ  2. ศึกษาเปรียบเทยีบการ
ใหบ้ริการออนไลน์ของหน่วยงานรัฐ
ในกลุ่มประเทศตัวอย่างกับ
สถานะปจัจุบนัของประเทศไทย 
อันน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางการใช้กฎหมายส่งเสริมการ
เปน็รัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 
ทั งในระดับบริการออนไลน์ของ
กระทรวง และข้อเสนอแนะใน
ระดับนโยบายที่เปน็
ประโยชน์ต่อไป
ผลผลิต 1. รายงานการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั 2. แบบจ าลอง Law 
catalog กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเปน็รัฐบาลดิจิทลั 3. รายงาน
การพฒันาหน่วยงานในการใช้
กฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอย่าง
สมบรูณ์แบบผลลัพธ์ บริการภาครัฐ
ได้รับการปรับเปล่ียนเปน็ดิจิทลั
เพิ่มมากขึ น โดยการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลัที่มีความทนัสมัยและลด
อุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

BR0201X116 จัดท ากฎหมาย
กลางปรับเปล่ียน
กระบวนการ
ท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ใหเ้ปน็
ระบบดิจิทลั

พระราชบญัญัติซ่ึงเปน็กฎหมาย
กลางปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระบบ
ดิจิทลั

ม.ค. - ธ.ค. 2564  ไม่สามารถระบไุด้ 
(เนื่องจากเปน็การ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของ
ส านักงานฯ โดย
ไม่มีการจัดท า
โครงการขึ นใหม)่

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X117 โครงการพฒันา
กฎหมายและ
กลไกก ากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลั
(กิจกรรม การ
จัดท าหลักเกณฑ์ 
กฎ หรือกฎหมาย 
เพื่อก ากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลัและ
บริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Service)
 ที่มีความส าคัญ)

เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ และภาค 
เอกชน มีกฎหมาย/มาตรฐาน/
คู่มือ/แนวปฏบิติั ที่รองรับการ
ใหบ้ริการเกี่ยวกับ Digital Service 
เพื่อเปน็เคร่ืองมือ ช่วยเพิ่มความ
เชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในการ
ท าธุรกรรมออนไลน์ โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ร่างกฎหมายลูกล าดับพระ
ราชกฤษฎกีาอย่างน้อย 2 ฉบบั
   2. ร่างกฎหมายลูกล าดับ
รองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏบิติัที่ดี 
3 ฉบบั

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 18,600,000 บาท*
(งบประมาณป ี64)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.3 กฎหมาย

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X118 โครงการพฒันา
กฎหมายและ
กลไกก ากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลั
(กิจกรรม การ
พฒันากฎหมาย
และมาตรฐาน
รองรับการก ากับ
ดูแลธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์)

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 59,153,200 บาท*
(ค าของบประมาณ

 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3 กฎหมายเพื่อจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการก ากับดูแลธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital 
Service รวมถึงมีกลไกการก ากับ
ดูแล การตรวจประเมินรับรอง
ความสอดคล้อง และการทดสอบ
การใหบ้ริการ Digital Service ใน 
Regulatory Sandbox ทั งส าหรับ
ธุรกิจบริการที่มีการก ากับดูแลแล้ว 
เช่น Digital ID, ใบรับรองลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์, Trusted 
Service แต่จ าเปน็ต้องดูแลเพิ่มเติม
เพื่อใหค้รอบคลุมตาม Business 
Model หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ธุรกิจบริการใหม่ที่ยังไม่เคยมีการ
ดูแล แต่มีความจ าเปน็เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น 
Digital Platform ที่ส าคัญ 
กิจกรรมดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้แก่
   - ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนว
ปฏบิติัที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital 
Service หรือหลักเกณฑ์ที่มีการ
ทบทวน อย่างน้อย 7 เร่ือง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X119 กิจกรรม : การ
ติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การแก้ไข
กฎหมายที่เปน็
อุปสรรคต่อการ
พฒันาการ
ใหบ้ริการใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เปา้หมาย เพื่อด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการแก้ไขกฎหมายที่
เปน็อุปสรรคต่อการพฒันาการ
ใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2563
ผลผลิต จ านวนกฎหมายและกฎที่
หน่วยงานได้ด าเนินการทบทวน
หรือแก้ไขแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 20
 ฉบบั

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

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ด าเนินการเพื่อ

ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการงาน
ของหน่วยงาน

ตามมติครม. เมื่อ
วันที่ 8 ก.ย. 63

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64

MS 4.3

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X120 โครงการพฒันา
ระบบกลางด้าน
กฎหมาย (Law 
Portal) (สพร.)

จ านวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1 
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  10,607,500 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0201X121 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
การพฒันา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐยุคใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพฒันา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 538 
เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย. 65          3,756,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.4

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X122 โครงการสร้างการ
รับรู้ด้านการ
พฒันารัฐบาลดิจิทลั

จ านวนการใช้ประโยชน์จากการ
ใหบ้ริการดิจิทลัของ สพร. (Digital 
Services) 5 ล้านราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  8,000,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.4 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X123 โครงการการ
พฒันาเครือข่าย
อาสาสมัครดิจิทลั

มี.ค. – ก.ย. 65  ป ี64 : 4,571,200
ป ี65 : 

109,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.4พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่
น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้
ผ่านการเรียนรายวิชาครบตาม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) มารับการอบรมใน
ชั นเรียนอีกไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
เพื่อรับวุฒิบตัรเปน็ “อสด.ประจ า
หมู่บา้น” 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน โดย
น ามาอบรมพฒันาศักยภาพ 
พฒันากระบวนการเรียนรู้ และ
พฒันาสมรรถนะด้านดิจิทลัเพื่อให้
เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์
ด้านดิจิทลัตามบริบทของหมู่บา้น
ตนเอง ซ่ึงภายหลัง
การอบรมฯ อสด.ประจ าหมู่บา้น 
จะต้องไปด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการต่อยอดด้านดิจิทลัใน
หมู่บา้นของตนเอง และกระทรวงฯ
 จะจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือก
หมู่บา้นต้นแบบ พร้อมน ามาถอด
บทเรียน เพื่อสร้างต้นแบบการ
พฒันา อสด. ในพื นที่ด้วยดิจิทลั 
และขยายผลสู่พื นที่อื่นในระยะต่อไป
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กองบงัคับการปราบปรามการ
กระท าความผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจ
ต้านภยัไซเบอร์ 
(จ่าฮูกสอนเด็ก)

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

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงภยัที่จะเกิดขึ นจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี  
2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
 คน เกิดค่านิยมในการเทดิทนู 
จงรักภกัดี รวมทั งพทิกัษแ์ละ
ปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์
3) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดใหบ้คุคลใกล้เคียงได้
4) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมและนิทรรศการ
ประชาสัมพนัธ์ ไปใช้ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภยั และ
สามารถปอ้งกันภยัคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตในเบื องต้นได้
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

จัดโครงสรา้งองค์กร และระบบงานภาครฐัใหม้คีวามยืดหยุ่น คล่องตวั และเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

มหีลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพรอ้มระบบประเมนิความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมนิประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบรหิารงานภาครฐัที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจัดสวนราชการที่ยืดหยนุ คลองตัว และทนัตอการเปล่ียนแปลง และ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมี
หน่วยงานน าร่อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก.ย.65

มหีลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสรา้งองค์กรบรหิารเฉพาะกิจ (Adhoc)และรา่งกฎหมายหรอืระเบยีบที่สามารถใช้
อ านาจของฝ่ายบรหิารในการบรหิารราชการในสภาวการณ์ที่มคีวามจ าเปน็ ฉกุเฉนิ เรง่ดว่น และรปูแบบ Agile 
Organization

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

มีร่างกฎหมายหรือระเบยีบที่ใหอ้ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดใหม้ีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบรูณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

ก.ย.65

มแีนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครฐัที่มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับความตอ้งการของประชาชนและ
บรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมหีน่วยงานน ารอ่งเพ่ือเปน็ตวัอย่างในการพัฒนาตอ่ยอดในอนาคต

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

ก.ย.65

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเปน็
นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิติั
และขั้นตอนใหบ้รรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะหผ์ลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเปน็นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0202
โครงสรา้งและระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม มคีวามยืดหยุ่น คล่องตวั ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง สามารถบรูณาการ
ระบบงาน เงนิ คน ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรฐัและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอการปรบัเปลี่ยนระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม และลดสถานะความ
เปน็นิตบิคุคลของส่วนราชการระดบักรม และโดยจัดท ารา่งกฎหมายเพ่ือรองรบัการด าเนินการและขอ้เสนอแนะ
ขั้นตอนปฏบิตัแิละขั้นตอนใหบ้รรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอตอ่ อ.ก.พ.ร.
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายที่สร้างใหเ้กิดความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X01 โครงการทบทวน
กฎหหมาย
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวใน
การบริหารราชการ

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบ
การบริหารราชการของส่วน
ราชการระดับกระทรวงและกรม 
และลดสถานะความเปน็นิติบคุคล
ของส่วนราชการระดับกรม และ
โดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับ
การด าเนินการและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนปฏบิติัและขั้นตอนใหบ้รรลุ
ตามกรอบระยะเวลา

ก.พ. - ก.ย. 64 2,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1 

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X02 โครงการศึกษา
และขยายผลการ
จัดการองค์การที่
มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหาร 
และระบบการ
ประเมินความ
คุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ

1.แนวทาง หลักเกณฑ์การ
บริหารงานรูปแบบองค์กรบริหาร
เฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ 
Agile Organization รวมทั้งร่าง
กฎหมายหรือระเบยีบ
ที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ที่มีความจ าเปน็ ฉุกเฉิน
 เร่งด่วน เพื่อจัดโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานแบบ Adhoc
 และรูปแบบ Agile Organization
2.แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการ
จัดส่วนราชการ พร้อมทั้งระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการจัดส่วนราชการ (Post 
Audit) และการทดลองน าร่องใน
ส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

    MS 2.1 MS 
2.2     MS 3.1 

MS 3.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มผีลการศึกษาการปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปล่ียนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ก.ย.64

ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มแีนวทางการปฏบิตังิานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)ที่รองรบัชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบนัและลักษณะงานขององค์กร

มีระบบการปฏบิติังานภายในของหน่วยงานภาครัฐใหส้อดคล้องกับการปฏบิติังานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Anywhere)

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

ก.ย.64
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X03 โครงการพฒันา
แนวทางการจัด
ส่วนราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ภาครัฐ

แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบ
อ านาจการจัดโครงสร้างส่วน
ราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้ง
ระบบประเมินความเหมาะสมการ
จัดโครงสร้างส่วนราชการที่
ครอบคลุมภารกิจด้านการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 MS 3.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X04 โครงการ
พฒันาการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
อนาคต

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาท
ภารกิจของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป
 รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพื่อเปน็
ตัวอย่างในการพฒันาต่อยอดใน
อนาคต

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.4 (MS6.4)

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อยา่งคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม BR0203
ภาครัฐสามารถบริหารจดัการก าลังคนได้อยา่งมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนยา้ย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณท์ีเ่ปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

มีผลการศึกษาเกี่ยวกบัการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

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

มีฐานขอ้มูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพือ่ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา
 รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

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

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role Clarification) (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจา้หน้าทีข่องรัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีขอ้เสนอการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจา้หน้าทีข่องรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทัง้หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และขอ้เสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอยา่งครบถว้น (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ประกอบการก าหนดอตัราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเขา้สู่ภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทีห่น่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจบุุคคล
ทีม่ีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)
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ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่8 (MS8)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.1 (MS8.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.2 (MS8.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.3 (MS8.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.4 (MS8.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่9 (MS9)

เป้าหมายยอ่ยที่ 9.1 (MS9.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 9.2 (MS9.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR023X01 การพัฒนาระบบ
การท างานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล

 - เคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการท างานด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลจัดท าแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จปี 
64)
  - ฐานขอ้มูลบุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ 
เพือ่ประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษา
ไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ (แล้ว
เสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS1

ส านักงาน ก.พ. BR0203X02 การศึกษาบทบาท
หน้าที่และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่ง
ทางการเมืองและ
ฝ่ายประจ า

 - ผลการศึกษาเกี่ยวกบับทบาท
หน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ประจ า (แล้วเสร็จปี 64) 
 - เอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่
ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ 
(Role Clarification) (แล้วเสร็จปี 
65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS2

ส านักงาน ก.พ. BR0203X03 การศึกษาการ
ขยายอายเุกษียณ
ราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต าแหน่งต่าง ๆ

 - ผลการศึกษาเกี่ยวกบัการขยาย
อายเุกษียณราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและ
ต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ขอ้เสนอการขยายอายเุกษียณ
ราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS3

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

มีขอ้เสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

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

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

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

มีรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีผลการศึกษาเกี่ยวกบัการจัดต้ังสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

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

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1- MS9 
MS1.1 MS2.1 MS3.1 MS4.1 MS5.1 MS6.1 MS6.3 

MS7.1 MS8.1 MS8.3 MS9.1 

MS1.2 MS2.2 MS3.2 MS4.2 MS5.2 MS6.2 MS6.4 
MS7.2 MS8.2 MS8.4 MS9.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR0203X04 การส ารวจอตัรา
เงินเดือนและ
รายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกลุ่มต าแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ
 ในส่วนราชการ
และองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด

 - ขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัอตัรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
เพือ่ประกอบการก าหนดอตัรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS4

ส านักงาน ก.พ. BR0203X05 การศึกษาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่สนับสนุน
ให้เกดิการ
หมุนเวียน 
สับเปล่ียน ถา่ยเท
ก าลังคนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 - ขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ภาพรวมอยา่งครบถว้น (แล้วเสร็จปี
 64) 
 - ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และขอ้เสนอการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(แล้วเสร็จปี 65)
 - ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ดึงดูด
และเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพ
สูงเขา้สู่ภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS5

ส านักงาน ก.พ. BR0203X06 การปรับ
หลักเกณฑ์ 
1. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกบัการให้
ขา้ราชการไป
ปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอื่น 
(Secondment)
2. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกบัการบรรจุ
บุคคลที่มีความ
ช านาญสูงจาก
นอกระบบราชการ
เขา้สู่ระบบราชการ
 (Lateral Entry)

 - แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Secondment (แล้วเสร็จปี 64) 
 - หลักเกณฑ์ Secondment ที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี
 65) 
- แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Lateral Entry (แล้วเสร็จปี 64)
- หลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี
 65) 

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ MS6

ส านักงาน ก.พ. BR0203X07 การศึกษาระบบ
การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ใน
ภาครัฐ

 - ขอ้เสนอระบบการจ้างงานใน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
 - หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้าง
งานด้วยระบบการจ้างงานใน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมี
หน่วยงานน าร่อง (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS7
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR0203X08 การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐ
เพือ่รองรับการ
ท างานภายใต้
ภาวะวิถชีีวิตใหม่

 - เคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐตาม
แนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ.2563-2565 (แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการด าเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 พ.ศ.2563-2565 (แล้วเสร็จปี 65)  
 - ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ.
 มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 (แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562  (แล้วเสร็จปี
 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท MS8

ส านักงาน ก.พ. BR0203X09 การศึกษาเพือ่
พัฒนาบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

 - ผลการศึกษาเกี่ยวกบัการจัดต้ัง
สภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้ว
เสร็จปี 64)
 - ขอ้เสนอการจัดต้ังสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จ
ปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS9

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

สรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารราชการในระดบัพ้ืนที่ โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีรูปแบบการท างานเชิงบรูณาการที่ได้น าไปปรับใช้จ านวน 1 กรม/2 จังหวัด ป ี2565

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) มีผลการพฒันารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์ง  20 จังหวัด ในป ี2564

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X01 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพฒันา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

ต.ค.63 - ก.ย. 64 1,738,900        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

มีรูปแบบการท างานเชิงบรูณาการที่ได้น าไปปรับใช้ จ านวน  1 กรม/2 จังหวัด ใน ป ี2564 ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0204
สรา้งความเขม้แขง็ของระบบการบรหิารราชการเชงิพ้ืนที่ ใหร้าชการในส่วนภมูภิาค มคีวามคล่องตวั สามารถบรูณาการระบบงาน ระบบแผนและ
งบประมาณ และระบบบรหิารงานบคุคลไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ โดยใหเ้กิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครฐั ภาคประชาชน และภาคเอกชน
 เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที่ดี

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
กระทรวงมหาดไทย
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
ส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกการท างานที่บรูณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ก.ย. 65

ก.ย. 65

จังหวัดมกีารพัฒนารปูแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการในจังหวัดที่มผีลสัมฤทธิ์สูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพฒันารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์  25 จังหวัด ในป ี2565 ก.ย. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X02 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพฒันา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

ต.ค.64 - ก.ย. 65 1,277,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1 และ MS2
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีระบบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
บงัคับใช้กับหน่วยงานน าร่องภายใน

เดือน ม.ีค. 64

 -

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเปน็แบบดจิิทลัในทกุขั้นตอน ธ.ค. 65

มีระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัในทกุขั้นตอน เดือนธ.ค. 65

ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณใหร้วดเรว็คล่องตวั โดยลดขั้นตอนการปฏบิตัิ
และวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณประจ าปสีามารถแก้ปญัหาของ
ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ไดท้นัตอ่เหตกุารณ์

ก.ย. 65

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 64

กรมบญัชกีลาง

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั และการเบกิจ่ายเงนิเพ่ือใหเ้กิดความรวดเรว็ คุ้มค่า โปรง่ใส ปราศจาก
การทจุรติ BR0205
1. หน่วยงานภาครฐัสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไดโ้ดยรวดเรว็ มปีระสิทธิภาพ มคีวามคล่องตวั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ผ่านระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็แบบดจิิทลั
ในทกุขั้นตอน มกีารบรูณาการ และเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการจัดซ้ือจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเตม็รปูแบบ   
2. มรีะบบในการตดิตามและปอ้งกันการทจุรติที่รวดเรว็ มมีาตรฐาน ส่งเสรมิบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เขา้มามสี่วนรว่มตรวจสอบปอ้งกันการทจุรติ 
เพ่ือสรา้งความโปรง่ใส และการทจุรติการจัดซ้ือจัดจ้างลดลง

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 65

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเขา้กับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ก.ย. 65

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน เดือนม.ีค. 64

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน เดือนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบรูณาการท างานรว่มกันระหว่างกรมบญัชกีลางและหน่วยงานตรวจสอบการทจุรติ

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและกรมสรรพากรในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสรจ็

ในเดือนกุมภาพันธ ์2562

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

มีกลไกการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

เพ่ิมขดีความสามารถและคุณภาพการมสี่วนรว่มของภาคเอกชน และประชาชนในการปอ้งกันการทจุรติดา้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั

ม.ค. 64

มีองค์กรที่มีบทบาทในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

เดือน ก.ย. 64

มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือปอ้งกันการทจุริต เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน เดือน ม.ค. 64
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)
 ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

          *หมายเหตุ : MS4 ถูกระบุว่าด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่ปรากฏใน Timeline

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมบญัชกีลาง BR0205X01 โครงการจัดท า
ระบบขึ้น
ทะเบยีน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสรา้ง
อิเล็กทรอนิกส์

เปา้หมาย : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
ผลผลิต : มีระบบขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างสามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบยีนงานก่อสร้างผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2562 - 2564

- MS 1.1

กรมบญัชกีลาง BR0205X02 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครฐั
ดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

เปา้หมาย : หน่วยงานของรัฐ และ
ผู้ค้ากับภาครัฐ
ผลผลิต : มีระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัทกุขั้นตอน
ผลลัพธ์ : หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ค้าสามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้้ค้ากับ
ภาครัฐในการลงทะเบยีนผู้ค้ากับ
ภาครัฐ และการยื่นเสนอราคาใน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564 

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

 95,000,000

66,818,000

 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

งบลงทนุ

MS 1.3

กรมบญัชกีลาง BR0205X03 การด าเนินการ
แก้ไขปรบัปรงุ
พระราชบญัญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบรหิาร
พัสดภุาครฐั พ.ศ.
 2560 และ
ระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
 ว่าดว้ยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบรหิารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560

เปา้หมาย:หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏบิติั
ใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ผลลัพธ:์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบยีบ
เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

- MS 2.1
MS 2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1.1, 
MS3.1 

MS1.2 
MS1 MS2 

MS3 
MS5 MS2.2 

MS2.3 

MS2.1 
MS5.1 MS5.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมบญัชกีลาง BR0205X04 โครงการลด
เอกสาร (Zero 
Copy) และลด
ขั้นตอน
การท างานโดย
การเชื่อมโยง
ขอ้มลูจัดซ้ือจัด
จ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั
กับระบบ e-GP

เปา้หมาย : ผู้ค้ากับภาครัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจัดซ้ือจัด
จ้างระหว่างหน่วยงานของรัฐระบบ
 e-GP
ผลลัพธ์ : ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารส าหรับการลงทะเบยีน
ผู้ค้ากับภาครัฐและการขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐสามารถลด
ขั้นตอนการท างานในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ 
e-GP หรือระบบของหน่วยงานของ
รัฐ

ตุลาคม 2562 - 
เมษายน  2564

 2,700,000 บาท MS 3.1
MS 3.2

กรมบญัชกีลาง BR0205X05 โครงการขอ้ตกลง
คุณธรรม

 - มีองค์กรที่มีบทบาทในการ
ปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริต มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชน
เกี่ยวกับโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 
 - มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือ
ปอ้งกันการทจุริต เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 คน

ปงีบประมาณ 2564

ปงีบประมาณ 2565

12,190,400

35,833,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

งบรายจ่ายอื่น

MS 5.1
MS 5.2

แผนการปฏรูิป
ประเทศด้านการ
บริหารราชการ

แผ่นดิน

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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3 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
ด้านกฎหมาย  



BR0301 จดัให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการ
ด ารงชวีิตและการประกอบอาชพีของประชาชน

1. มีแหล่งขอ้มูลอา้งองิส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนุญาต เพือ่ลดขั้นตอน
การด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด าเนินธุรกจิของประชาชน
 2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด าเนิน
ธุรกจิของประชาชน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่
ลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นฯ   
3. ด าเนินการขบัเคล่ือนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีขอ้เสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจดัอนัดับความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ หรืออนัดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม       
               
 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถงึประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ขบัเคล่ือนการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายดังกล่าวให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ยา่งเป็นรูปธรรม

BR0302 จดัให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ให้มีการพจิารณาปรับเปล่ียนโทษทาง
อาญาที่ไม่ใชค่วามผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย เพือ่ลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยโทษปรับเป็นพนิัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจดัท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วกอ่นหน้า )

BR0303 จดัให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่
ควบคุม ก ากบัดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใชก้ฎหมาย

1 มีขอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย
2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย 
3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service)
4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พฒันาระบบ e-Service

BR0304 จดัให้มีกลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจดัท าและ เสนอร่างกฎหมาย 1.ร่างพระราชบัญญติัการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย        
2. ร่างระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย      
3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย   
4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจทิัล       
5. มีภาคีเครือขา่ยในการแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย

BR0305 จดัท าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกนัไว้ด้วยกนั
เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

1. เสนอร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ให้ประชาชนเขา้ถงึได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกบัการรวบรวมกฎหมายและการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี   
3. จดัท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพือ่เป็นตัวอยา่ง

3. กฎหมาย

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 - ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xn

n)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่
จ าเปน็ฯ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

มกีลไกยกเลิกหรอืแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของ
ประชาชน BR0301
กระบวนงานที่เก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้บัการปรบัปรงุ

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ัน ๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่
เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน

ภายในเดอืน ธ.ค. 63

ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการวิเคราะห ์พจิารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการ
ฯ ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ใหม้ีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว

MS2.1 
MS2.2  MS2 

MS4 
MS3 MS1 

ธ.ค. 
2563 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0302x01 ร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พนิัย พ.ศ. ....

มีพระรำชบญัญัติ
ว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พนิัย พ.ศ. .... 
เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิทธิและ
เสรีภำพของ
ประชำชน

ม.ค. - มี.ค. 64                    -   MS1.1 และ 
MS1

แผนกำรปฏรูิปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย พ.ศ. .... ตอ่รฐัสภา 
(หมายเหต ุ: ขั้นตอนการจัดท ารา่ง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - ม.ีค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้กีารพิจารณาปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบั
เปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของประชาชน BR0302
ใหม้กีารปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบัเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เสนอร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับเปน็พนิัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

MS1.1  

MS1 
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

 -  ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service 

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงมหีน้าที่ควบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการใหบ้รกิารประชาชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

กฎหมาย

จัดใหม้กีลไกก าหนดใหส้่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงมหีน้าที่ควบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

กระทรวงยุตธิรรม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคับใชก้ฎหมาย ม.ค. - ก.ย. 64

ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแลและบงัคับกำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคล่ือน ม.ค.- มี.ค. 64

ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไกก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบงัคับ
กำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้กฎหมำย เข้ำกับ
กำรขับเคล่ือนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรขับเคล่ือนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- มิ.ย. 64

สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคับใชก้ฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3 
MS 2 

MS 1.2 MS 1.1  
MS 1.3 

MS 4 
MS1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส ำนักงำนกิจกำร

ยุติธรรม

BR0303X01 ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ควบคุม ก ำกับดูแลและบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำร
ขับเคล่ือน

จ ำนวนหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่ควบคุม 
ก ำกับดูแลและ
บงัคับกำรให้
เปน็ไปตำม
กฎหมำย 

ม.ค.- มี.ค. 64 MS1.1

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X02 ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไก
ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีหน้ำที่ควบคุม
 ก ำกับดูแล และบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคล่ือน
แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรม
แหง่ชำติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5
 กำรขับเคล่ือนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก 
กพยช.

ข้อมูลในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรบงัคับใช้
กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำร
ยุติธรรมและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้อสรุปปญัหำ 
และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS1.2

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

น ำข้อเสนอแนะ
ในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64 MS 1.3

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X04 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม    ในกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบงัคับ
ใช้กฎหมำย

มีรำยละเอียด
แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
 ในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X05 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

มีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS 3

หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

BR0303X06 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรใน
กระบวนกำรยุติธรรมพฒันำระบบ 
e-Service

มีระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 MS 4

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น
กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

จัดใหม้กีลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนิน การ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และกระบวนการในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

ก.ค. - ก.ย. 64 1,450,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 1 - MS 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

BR0304
ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอรา่งกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รา่งพระราชบญัญตักิารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
รา่งระเบยีบที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
ประชาชนมอีงค์ความรูเ้ก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
มรีะบบรองรบัการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทลั ก.พ. - ก.ย. 64
ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มภีาคีเครอืขา่ยในการแสดงความเหน็เก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรือ่งการ
เขา้ชื่อเสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/
เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 MS4.1, MS5.1 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  - 

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

BR0305x01 ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำย
และกฎเพือ่ให้
ประชำชนเขำ้ถงึได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยและกฎเพือ่ให้
ประชำชนเขำ้ถงึได้โดยสะดวก พ .ศ.
 .... เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำย

ม.ค. - ก.ค. 64            257,400 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS3 แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย

คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
จัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ

BR0305x02 แผนงำนหรือโครงกำร
เกี่ยวกบักำรรวบรวม
กฎหมำยและกำร
จัดท ำประมวล

แผนงำนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 
และ MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

BR0305x03 กำรจัดท ำประมวล
กฎหมำยที่ส ำคัญเพือ่
เป็นตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่งประมวลกฎหมำย ม.ค. - ธ.ค 65            514,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS3 แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

เสนอแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการรวบรวมกฎหมายและการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ก.ค. - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านกฎหมาย

จดัท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน BR0305

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเน้ือหาของกฎหมายได้โดยง่าย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อ
รัฐสภา

มี.ค.-64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

จดัท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเป็นตัวอยา่ง ม.ค. - ธ.ค. 65

MS2 MS1 MS3 
MS2.1  
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4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 



BR0401 การใหป้ระชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) ด าเนินการตราพระราชบญัญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ .ศ. .... .ใหม้ีผลบงัคับใช้
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) จดัท าประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) จดัท า พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าใหป้ระชาชนทราบ
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

BR0402 การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที่ เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) จดัเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน (สทส./วจ.)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิติัเพือ่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหต้รงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)  
  
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)    
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

BR0403 การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจใหค้รบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกดิการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0404 ปฏรูิประบบการปล่อยชั่วคราว เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบยีบเกี่ยวกบัการเปดิท าการศาลเพือ่พิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎกีา
เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) ด าเนินการเช่าและติดต้ังอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับการตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของบคุคลใน
การปล่อยชั่วคราว
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0405 การบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักมุ และการสอบปากค า
ในการสอบสวน

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศใหส้าธารณชนทราบ (กมค.)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท)
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

4.ยุตธิรรม

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยุติธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอัยการสูงสุด  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

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

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ

ทุก 6 เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
 พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

จัดท า พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจดัประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อก าหนดแนวทางจดัท าประกาศ ม.ค. 65 - มี.ค. 65

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จดัท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผล
บังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0401
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

MS1 MS2 MS3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

BR04001X01 การให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 
65

 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การรบัแจ้งความรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ BR0402X01 การรับแจง้ความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่

ม.ค.64 - ม.ค.65 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มกีารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่ (Infographic โฆษณา) (สท.) ทกุ 6 เดอืน

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผตดิตามประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) ก.ค. - ก.ย.64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทกุข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ (สทส.) ม.ค.64 - ม.ค.65

รบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิตัเิพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหต้รงตามความตอ้งการ
ของผู้ใชง้าน(วจ.)

ม.ค. - ม.ีค.64

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดเตรยีมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มอืการด าเนินงาน
 (สทส./วจ.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติั การรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง 
ระเบยีบ/กฎหมาย/แนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที่ (กมค.)  /มีคู่มือการด าเนินงาน 
1. คู่มือการปฏบิติั (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0402
มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรบัค ารอ้งทกุขก์ล่าวโทษและเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

MS1 MS2 
MS1.1, Ms1.2 

MS4 MS3 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจใหค้รบทกุสถานีทั่วประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงยุติธรรม  

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  

 
 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ป ี2565
ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2565)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

 - กระบวนกำรแสวงหำข้อเทจ็จริงและกำรลงโทษ ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ  1 ครัง้ ตอ่ปี

ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ป ี2564
ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2564)

ฝึกอบรมพฒันำคุณภำพทนำยควำมอำสำ
ไตรมำสที่ 4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 

2565

มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน กรณีเกิดการทจุรติหรอืประพฤตผิิดมรรยาททนายความ
ไตรมาสที่ 2 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564

 -  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรสภำทนำยควำม, ทำงโทรศัพทห์มำยเลข 091-791 2790, โทรสำร. 02-5227104, 
ทำง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทำงไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รำมอินทรำ

ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร

ไตรมำสที่ 4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

มทีนายความใหค้ าปรกึษาในสถานีต ารวจครบทกุสถานีทั่วประเทศ
ด าเนินการเมื่อไดร้บัจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เก็บสถิติประชำชนและควำมพงึพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2565) (ทกุคร้ังที่ประชำชนมำใช้

บริกำร)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0403
ประชาชนไดร้บัความคุ้มครอง ไดร้บัการชว่ยเหลือ ค าแนะน าดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเรว็
ยิ่งขึ้น

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มทีนายความใหค้ าปรกึษาในสถานีต ารวจไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
ด าเนินการเมื่อไดร้บัจัดสรร
งบประมาณ   (งบกลาง)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพงึพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2564) (ทกุคร้ังที่ประชำชนมำใช้

บริกำร)

ฝึกอบรมพฒันำคุณภำพทนำยควำมอำสำ
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403X01 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ (ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณตำม
พระรำชบญัญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
 2564 ด ำเนิน
โครงกำร ฯ 
จ ำนวน 150 
สถำน/ี 1 ช่วงเวลำ
 เปน็เงินจ ำนวน 
58,423,700 บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1, 
MS1.2,MS3,MS

4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (อยู่
ระหว่ำงเตรียม
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ งบ
กลำง เพื่อด ำเนิน
โครงกำรเพิ่มเติม
จ ำนวน 591 
สถำน/ี 1 ช่วงเวลำ
 กรณีเร่ิมด ำเนินได้
ในเดือนมีนำคม 
2564 ใช้
งบประมำณ
จ ำนวน 
127,709,300 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS1,MS2,MS3,
MS4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS3.1, MS3.2 
MS3  

MS4.1  
MS1 

MS1.1, MS1.2  
MS4 MS2 

MS4.2  MS2.1, MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (ยื่นค ำ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
 2565  จ ำนวน 
1,482 สถำนี/1 
ช่วงเวลำ เปน็เงิน
จ ำนวน 
551,418,800 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1,MS2,MS3,
MS4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 65

(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
 2565)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

มีการประชาสัมพันธก์ารด าเนินโครงการ 2 ครัง้ ต่อปี
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ครัง้ ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
 2565)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ
ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย

ม.ค. 63

ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เก่ียวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว

2 ปี (2564 - 2565)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0404
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ส านักงานยุติธรรม

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

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เป้าหมาย/
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานศาลยุติธรรม BR0404X01 โครงการส่งเสริมการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของ
บุคคลมาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว

2564 - 2565 168,000,000     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง

งบประมาณในปี 65

MS1, MS2, 
MS3, MS4

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม
 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 
การพัฒนากลไกการ
บังคับตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ า

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)  - ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ศาลยุติธรรม (ศย.)  -

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  - 

กรมพระธรรมนูญ (ธน.)  - 

คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ตดิตามประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ม.ค. - ธ.ค.65)

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (สกบ.)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏบิติังานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบนัทกึภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท.) (ก.ค. - ก.ย.64)

มีการใช้เทคโนโลยีการบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.
,บช.ศ.)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0405
มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบการท างานที่ตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีและประกาศใหส้าธารณชนทราบ(กมค.) (ม.ค. - ม.ิย.64)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติัการบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (กมค.(กม.))

MS1 MS2 MS3 
MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ BR0405X01 การบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
 จบักมุ และการสอบปากค าในการ
สอบสวน

ม.ค. 54 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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5 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านเศรษฐกจิ 



5. เศรษฐกิจ

 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 1. มีการปรับเปล่ียนพืน้ที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกบัพืน้ที่ไปสู่การปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 
3. มีการขยายพืน้ที่ชลประทานใหเ้กษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเปน็ธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ืช พันธุสั์ตว์ และส่งเสริมใหม้ีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรใหม้ีความเข้มแข็งและส่งเสริมใหเ้กดิผู้ใหบ้ริการด้านการจดัการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม
8. เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชีวภาพตามแนวทาง BCG

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 1. การขับเคล่ือน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิม่ขีดความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า

 BR0503 การเพิม่โอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อตุสาหกรรมและบริการเปา้หมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิม่ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกจิ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิม่ขึ้นของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

 BR0504 การเปน็ศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment Center)

1. การพัฒนาด้านโลจสิติกส์เพือ่สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปน็ศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภมูิภาค
3. การกา่หนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
4. การอา่นวยความสะดวกใหแ้กธุ่รกจิการเงิน การประกนัภยัและการบริการ

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่เปน็พลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในกา่กบัของ
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแหง่
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะกา่ลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการ
อย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจา้งงาน

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1 
(Big Rock)

การสรา้งเกษตรมลูค่าสูง BR0501
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรปู และผลิตภณัฑ์ชวีภาพ

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)
เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)
เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)
เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เปา้หมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เปา้หมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)
เปา้หมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

เปา้หมายย่อยที่ 8 (MS8)
เปา้หมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)
เปา้หมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)
เปา้หมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

มกีารปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่จากการท าเกษตรมลูค่าต่ า และไมเ่หมาะสมกับพ้ืนที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงที่มมีลูค่าสูง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใต้แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพชื ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารขยายพ้ืนที่ชลประทานใหเ้กษตรกรมน้ี าใชส้ าหรบัการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และ
เปน็ธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บริหารจัดการน้ า พฒันาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอรพั์นธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสรมิใหม้คีวามหลากหลายทางชวีภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดหาพนัธุพ์ชื และพนัธุสั์ตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65
พฒันางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์ พนัธุพ์ชือาหารสัตว์ใหม้ีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็และส่งเสรมิใหเ้กิดผู้ใหบ้รกิารดา้นการจัดการสมยัใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง เพื่อบริหารจัดการการผลิตใหก้ับสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหเ้ข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สรา้งผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ใหเ้ปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพื่อพฒันาเปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและหาตลาดใหม่ใหก้ับเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสรมิเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิิทลัแพลตฟอรม์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พฒันาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

พฒันาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อใหเ้กษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชวีภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ ก.ย. 64 - ต.ค. 65
ส่งเสริมการท าปศุสัตว์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กรมการข้าว BR0501X01 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทนุการผลิต
ที่ต่ าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

กรมการค้าภายใน BR0501X02 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
อินทรีย์ 
(ป ีงปม. 2564)

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64 32,500,000       ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501X03 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์  
(ป ีงปม. 2565)

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 จากป ีงปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65 51,500,000       เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501X04 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ าหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64 30,000,000       ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501X05 โครงการส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพ
ตลาดผลไม้ ป ีงป
ม. 2565

มูลค่าการจ าหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

ต.ค.64 – ก.ย.65 47,000,000       เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501X06 โครงการพฒันา
และ ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2564

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
 Farm Outlet เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64        10,280,000 ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501X07 โครงการพฒันา
และส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2565

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธุรกิจ
 Farm Outlet เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปงีปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65        25,200,000 เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501X08 โครงการบริหาร
จัดการน้ า พฒันา
แหล่งน้ าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

พื้นที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จัดการ/ปริมาตรเก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น/
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการที่

สนับสนุนพื้นที่
เปา้หมายของ

กระทรวง

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกิจ

กรมประมง BR0501X09 ชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แหง่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 22,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.2

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วม

MS1.1 MS4.2 MS6.3 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 MS8 MS1.2 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS4.1 MS4.3 MS5.1 MS5.2  

MS6.1 MS6.2 MS7.1 MS7.2 MS7.3  MS 8.1 MS8.2 MS8.3     
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กรมประมง BR0501X10 กระจายลูกพนัธุสั์ตว์น้ าพนัธุดี์สู่
ภาคการผลิต 12 ชนิดพนัธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 151,181,900     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2

กรมประมง BR0501X11 พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
 7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.2

พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
 8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,569,500       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501X12 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบง่ชี้
ทางทางภมูิศาสตร์
 (ประมง)

สร้างอัตลักษณ์สัตว์น้ าพื้นถิ่น 4 ชนิด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,623,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.3

กรมประมง BR0501X13 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กิจกรรมพฒันา
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการ
ผลิตกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ าอื่น 
7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 117,927,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501X14 โครงการพฒันา
เกษตรกรรมยั่งยืน
 กิจกรรมพฒันา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ 500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS8.2

กรมประมง BR0501X15 โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กิจกรรมพฒันา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ 2,200 
ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 60,807,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.2

กรมประมง BR0501X16 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 62,946,100       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501X17 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,168,300       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501X18 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
และส ารองเสบยีงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        38,150,800 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

โครงการพฒันา
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์ 
(Motor Pool)

โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้ าพนัธุ์
ดี กิจกรรมพฒันา
และผลิตสัตว์น้ า
พนัธุดี์

โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพฒันา
ศักยภาพเกษตรกร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิตอาหารสัตว,์ 
ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว,์ 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุ
สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กรมปศุสัตว์ BR0501X19 โครงการพฒันา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.1

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 27,561,400       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501X20 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501X21 โครงการจัดท า
ข้อมูลเกษตรกร
แหง่ชาติ

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 32,053,800       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7.3

กรมพฒันาที่ดิน BR0501X22 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพฒันาที่ดิน จ านวน 
74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพฒันาที่ดิน จ านวน 
220,000 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 242,363,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1 ด้านเศรษฐกิจ

กรมวิชาการเกษตร BR0501X23 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิต
พนัธุพ์ชืและปจัจัย
การผลิต

เกษตรกรได้พนัธุพ์ชืและปจัจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้
ในการผลิตพชื เพื่อลดต้นทนุการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS4.1

กรมวิชาการเกษตร BR0501X24 โครงการสร้าง
มูลค่าผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย์ กิจกรรม
การแปรรูป
วัตถุดิบพชื
สมุนไพรใหไ้ด้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน าพชืสมุนไพรซ่ึง
เปน็พชืเศรษฐกิจตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ มุ่ง
สู่การแปรรูปเพื่อปอ้นในตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
 เวชส าอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,230,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501X25 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พื้นที่การเกษตรได้รับการพฒันาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง 
แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลด
ต้นทนุการผลิตและผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1,  
MS5.1, MS6.1, 
MS7.1, MS7.2, 

MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501X26 โครงการพฒันา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ใหเ้ข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า

เปา้หมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพฒันาศักยภาพ 150 แหง่
ผลลัพธ์ รายได้จากการด าเนิน
ธุรกิจด้านสินค้าเกษตรของ
เปา้หมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65      119,352,290 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

เพื่อพฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart
 Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ
, Young Smart Farmer
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กรมหม่อนไหม BR0501X27 โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม 
มีต้นทนุการผลิตที่เหมาะสม มี
ผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้าง
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 31 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี64 จ านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกิจ

เปา้หมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม มีต้นทนุการผลิตที่
เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 41 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี65 จ านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตร้อยละ
 10

ต.ค.64 - ก.ย.65 13,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1
MS4.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501X28 โครงการเพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางก้อนถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.2
MS8.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501X29 โครงการการ
จัดท าระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO 
9001 ของสถาบนั
เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่น
รมควัน/ยางแผ่นรมควันอัดก้อน/
ยางเครปและจุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.2
MS8.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501030 โครงการปฏรูิป
การเกษตรไทย
เพื่อการขับเคล่ือน
เกษตรกรรมมูลค่า
สูง

1. สามารถพฒันาเกษตรกรรม
ต้นแบบและการพฒันาผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสม
ขึ้นมาได้ จากการท างานร่วมกัน
ของเครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าเรียนรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพ
เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงใหก้ับเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการ
ขับเคล่ือนด้วยอาชีพและผลิตภณัฑ์
การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65 302,900,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1.1 MS1.2 
MS2.2 MS4.1 
MS4.2 MS6.2 
MS6.3 MS7.3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501X31 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงเพื่อใช้
ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ส าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการ
จัดการการเกษตร
เพิ่มมูลค่า

ต.ค.64-- ก.ย.65 58,500,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2.2 MS5.2 
MS7.1 MS7.2 
MS7.3

สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน)

BR0501X32 โครงการพฒันา
เกษตรกรต้นแบบ 
(smart farmer) 
บนพื้นที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จ านวนเกษตรกร
ต้นแบบที่ยกระดับการเกษตรแบบ
ด้ังเดิมสู่การท าการเกษตรแบบ
สร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่
ได้รับการพฒันาเปน็เกษตรกร
ต้นแบบสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง และเปน็ตัวแทนของ
หน่วยงานในการกระจายองค์
ความรู้แก่เกษตรกรอื่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.2

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร BR0501X33 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501X34 โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร
แปรรูปจากวัตถุดิบหลักในประเทศ 
ใหม้ีความปลอดภยั มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และตรงต่อความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 75,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.3

ส านักงานการปฏรูิปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

BR0501X35 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เปา้หมาย 40 แปลง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏรูิปที่ดินที่ได้รับการพฒันาตาม
แนวทางระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จ านวน 40 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเปา้หมายน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในเขตปฏรูิปที่ดิน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เข้าร่วม
โครงการฯ ปทีี่ 3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1  - ด้านเศรษฐกิจ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ านาจชุมชน

2. การพฒันาชุมชน
- เปา้หมาย มี

เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด าเนินการ: 

1. สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน

สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ

- แนวทางการ
ด าเนินการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

1. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ต้ังแต่การเลือกปจัจัยการผลิต 
ปฏทินิกิจกรรม การแปรรูปและ
แหล่งจ าหน่าย
3. เพิ่มช่องทางของการจ าหน่าย
ผลิตผลการเกษตรออนไลน์แก่
เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒันาขึ้นเพื่อการ
ช่วยวางแผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การเกษตรของประเทศเพื่อการ
วางแผน คาดการณ์ และพยากรณ์
การเกษตรไทย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย 55 แปลง 
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏรูิปที่ดินที่ได้รับการพฒันาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จ านวน 55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของครัวเรือนเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏรูิป
ที่ดิน เพิ่มขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5 
 (วัดผลแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ปทีี่ 3)

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย

BR0501X36 โครงการส่งเสริม
อ้อยพนัธุดี์ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล
ทรายสู่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

อ้อยพนัธุดี์สายพนัธุใ์หม่ของ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทรายพฒันา น าปลูกขยาย
ไม่น้อยกว่า 940,000 ต้นกล้า และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยน าอ้อยพนัธุดี์
สายพนัธุใ์หม่ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทรายพฒันาไปปลูกขยาย จ านวน 
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,700,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2 ด้านเศรษฐกิจ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501X37 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับ
หมู่บา้น

เม.ย. 64 - ก.ย.64        97,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS 1-8

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

BR0501X38 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร 1 ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

 - ด้านเศรษฐกิจ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ านาจชุมชน

2. การพฒันาชุมชน
- เปา้หมาย มี

เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด าเนินการ: 

1. สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน

สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ

- แนวทางการ
ด าเนินการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

 ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมู่บา้น
ได้รับการส่งเสริมพฒันาและดูแล
อย่างใกล้ชิด จากกลไกอาสาสมัคร
เกษตร และคณะกรรมการหมู่บา้น
 และทมีบรูณาการในระดับพื้นที่ 
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปล่ียนไปสู่
การท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ลดต้นทนุการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ GDP 
 ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 
และลดความเหล่ือมล้ าของรายได้
ในภาคเกษตร 
ตัวชี้วัด
1) ทกุหมู่บา้นจ านวน 75,032 
แหง่ท าการเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของการเกษตรใน
หมู่บา้น
2) เกษตรกรในหมู่บา้นมีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

BR0501X39 โครงการบรูณา
การระบบข้อมูล
ทะเบยีนเกษตรกร
และจัดท าข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปดิเชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิ่มความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร (ADX dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงข้อมูล

ต.ค.64 - ก.ย.65        60,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501X40 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (5 แหง่)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 2.1

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (6 แหง่)

ต.ค.64 - ก.ย.65        20,688,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 5.1

ต.ค.64 - ก.ย.65         4,822,100 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501X42 การพฒันาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพชืสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพชืสมุนไพรได้
ตามมาตรฐาน

ต.ค.64 - ก.ย.65         1,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แหง่ประเทศไทย

BR0501X43 โครงการพฒันา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ านวน 
1,150 ฟาร์มในป ี2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64         1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

จ านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ านวน 
2,000 ฟาร์ม ในป ี2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501X41 DGTFarm : 
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

104



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยวคุณภาพสูง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรทอ่งเที่ยว กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) สร้ำงเร่ืองรำวสร้ำงสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข 

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3) จัดท ำเอกสำรสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิอ์ื่นๆ ใหเ้ปน็สำกล 
เปำ้หมำยย่อยที่ 4.4 (MS4.4) แก้ไขปญัหำกำรละเมิดลิขสิทธิอ์ย่ำงจริงจัง โดยก ำหนดหน้ำที่กำรปรำบปรำมของหน่วยงำนรัฐใหช้ัดเจน 

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

กำรลดควำมซ  ำซ้อนเพื่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจใหผู้้ประกอบกำร ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรทอ่งเที่ยว (Big Data) ผ่ำนระบบดิจิทลั ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและพฒันำบคุลำกรใหม้ีควำมพร้อมในกำรใหข้้อมูล หรือกำรถ่ำยทอดเกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข

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

กำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจเกี่ยวกับ HAPPY MODEL มี.ค.64 - ก.ย.64

กำรขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่กำรปฏบิติัในพื นที่จริง ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

BR0502
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทอ่งเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

 - องค์กำรบริหำรกำรพฒันำพื นที่พเิศษเพื่อกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
(องค์กำรมหำชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขบัเคลื่อน Happy Model ม.ีค.64 - ธ.ค.65

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

ส่งเสรมิดา้นที่พัก ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหโ้รงแรมหรือที่พกันอกระบบ จดทะเบยีนในระบบใหม้ำกที่สุด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษำควำมเหมำะสมในกำรหำแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบง่ปนั (Sharing Ecomomy) 
จำกดิจิทลัแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

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

ส่งเสริมและสนับสนุนภำคเอกชนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว (Content) จำกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรจัดท ำ Co-Production Treaty ใหเ้กิดระบบกำรผลิตร่วม (Co-Production) ต.ค.64- ก.ย.65

ก ำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษใีหแ้ก่อุตสำหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) ต.ค.63-ก.ย.64

เร่งผลักดันยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวเรือส ำรำญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

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

สนับสนุนการทอ่งเที่ยวเรอืส าราญทางน้ า ต.ค.63-ก.ย.65
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X01 โครงกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศกลำง 
เพื่อพฒันำ E-service 
บริกำรประชำชนและ
พฒันำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศ 
ระยะที่ 1

กรมกำรทอ่งเที่ยวมีข้อมูล
และระบบสำรสนเทศที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภยั น่ำ 
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพ
ในกำรท ำงำน บคุลำกร
ของกรมกำรทอ่งเที่ยว
สำมำรถใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถ
ใหบ้ริกำรประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เปน็
ปจัจุบนัและต่อเนื่อง

1 ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65

48,395,000        เสนอตั งงบใน
ปงีบประมำณ 

2565

MS 1.5

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X02  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับที่พกันักเดินทำง 
(Home Lodge)

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
ที่ใหบ้ริกำรด้ำนที่พกัเข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของ
ที่พกันักเดินทำง (Home 
Lodge) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำร
สำมำรถพฒันำศักยภำพ
กำรใหบ้ริกำรที่พกัใหม้ี
คุณภำพมำกขึ น จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 800 แหง่

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กันยำยน 2564

6,323,500         งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 3.1

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X03 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับผู้ประกอบกำรเพื่อ
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพ และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้มำกขึ น ไม่น้อย
กว่ำ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กันยำยน 2564

7,500,000         งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1.3, MS1.4, MS1.5, MS2.1, MS 2.2, MS 3.1, MS3.2, MS4.1, 
MS4.2, MS4.3, MS4.4, MS4.5 , MS5.2  

MS1.1 , MS5.1  MS1.2 

MS1 MS2 MS3 MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X04 โครงกำรพฒันำหอ้งน  ำ
สำธำรณะตำมเส้นทำง
ทอ่งเที่ยวรองรับกำร
ทอ่งเที่ยววิถีใหม่

1. สถำนประกอบกำร 
แหล่งทอ่งเที่ยว และชุมชน
 ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรหอ้งน  ำ
สำธำรณะใหถู้กต้องตำม
หลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 500 คน
2. นักทอ่งเที่ยวมีควำม
เชื่อมั่นในควำมสะอำด 
ปลอดภยั และเพยีง พอ
ของหอ้งน  ำสำธำรณะใน
กำรเดินทำงทอ่งเที่ยว
ภำยในประเทศ

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

5,000,000         ค ำขอ 
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำป ี
2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X05 โครงกำรพฒันำอำหำร
สมุนไพรและกัญชำส ำหรับ
ชุมชน

1. พฒันำเส้นทำงกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงอำหำร
ทอ้งถิ่นในชุมชนใหเ้กิดอัต
ลักษณ์และมีมูลค่ำเพิ่ม
2. ชุมชน มีศักยภำพและ
องค์ควำมรู้
เพิ่มมำกขึ นสำมำรถพฒันำ
ตนเองได้

1 ตุลำคม 2564 -
30 กันยำยน 2565

3,000,000         ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอให้
เพิ่มกำรเล่ำเร่ือง

อำหำรประเภทนี ดี
ต่อสุขภำพอย่ำงไร

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X06 โครงกำรพฒันำยกระดับ
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร
ของบคุลำกรกำรทอ่งเที่ยว
ไทยเพื่อรองรับกำรทอ่ง 
เที่ยววิถีใหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว และ
ชุมชนทอ่งเที่ยว ได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยว
เพื่อรองรับกำรทอ่งเที่ยว
วิถีใหม่ (New Normal)

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กันยำยน 2564

66,681,600        เงินกู้ภำยใต้ 
พ.ร.ก.

MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิ่ม
หวัข้อผู้สัมผัสอำหำร
 และผู้ประกอบกำร
ต้องเสนอว่ำทอ้งถิ่น
มีอะไรที่เปน็ Happt

 Model

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X07  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภำพของ
บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

1. อบรมผู้ใหบ้ริกำรที่
สัมผัสนัก ทอ่งเที่ยว
โดยตรง ใหส้ำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภยั
 เปน็ธรรม รองรับวิถีใหม่ 
New Normal
2.บคุลำกรภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ ที่มีภำรกิจใน
กำรบริกำรนักทอ่งเที่ยวให้
มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใหบ้ริกำร
นักทอ่งเที่ยว
3.ชุมชนทอ่งเที่ยวมีควำมรู้
 ทกัษะในกำรตกแต่ง
สถำนที่ ที่พกั และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก
ตำมอัตลักษณ์ของพื นที่

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

34,097,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X08 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวสู่
มำตรฐำนอำเซียน

บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเที่ยว
ได้รับกำรพฒันำและ
ยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

34,059,020        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X09 โครงกำรกำรด ำเนินกำร
เพื่อรองรับกำรประกำศ
เขตพื นที่เพื่อกำรทอ่งเที่ยว
ในทอ้งถิ่นหรือชุมชน

1. มีพื นที่ในทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชนได้รับกำรตรวจ
ประเมินเขตพื นที่เพิ่มขึ น 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 พื นที่
2. บคุลำกรในทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชน ซ่ึงจะได้รับกำร
ประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพฒันำให้
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเปน็
มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

1,485,280         ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X10 โครงกำรกำรพฒันำ
ศักยภำพและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของธุรกิจน ำ
เที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้น ำ
เที่ยว เพื่อรองรับกำร
ทอ่งเที่ยววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรน ำเที่ยว
ของผู้ประกอบธุรกิจน ำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ 
รองรับกำรทอ่งเที่ยววิถี
ใหม่จ ำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
 มัคคุเทศก์ ผู้น ำเที่ยว และ
ผู้อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ได้รับกำรฝึก อบรม 
พฒันำองค์ควำมรู้ เพื่อ
รองรับกำรทอ่งเที่ยววิถี
ใหม่ จ ำนวน 10 เร่ือง/
หลักสูตร จ ำนวน 1,000  
คน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

17,000,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิ่ม
เส้นทำงทอ่งเที่ยว 
Happy Model 2. 
ใหใ้ช้ค ำว่ำโมเดล

อำรมณ์ดีมีควำมสุข 
(Happy Model) 
แทนค ำว่ำ วิถีใหม่

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X11 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและพฒันำ
สมถรรนะมัคคุเทศก์
เฉพำะทำงใหม้ีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ทำงกำรทอ่งเที่ยว

อบรมพฒันำศักยภำพ
มัคคุเทศก์ และบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวใหม้ีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภำพ และ
สำมำรถเปน็วิทยำกร
ผู้สอนด้ำนกำรทอ่งเที่ยว
ด้ำนสุขภำพได้

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กันยำยน 2565

2,860,920         ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X12 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชุมชนเพื่อเข้ำสู่
มำตรฐำน

ชุมชนทอ่งเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2563 - 
30 กันยำยน 2564

9,000,000         งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X13 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและ
สร้ำงเครือข่ำยกำรพฒันำ
แหล่งทอ่งเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยบคุลำกรใน
แหล่งทอ่งเที่ยวใหไ้ด้รับ
กำรพฒันำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งทอ่งเที่ยวที่ดี 
สร้ำงควำมประทบัใจต่อ
นักทอ่งเที่ยวเพิ่มมำกขึ น

1 ตุลำคม 2563 –
 30 กันยำยน 2564

5,000,000         งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X14 โครงกำรพฒันำอัตลักษณ์
เมืองเพื่อส่งเสริมกำร
ทอ่งเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟื้นฟ ูอัตลักษณ์ใน
พื นที่เมือง/อ ำเภอ/ชุมชน/
ย่ำน ใหม้ีควำมสอดคล้อง
กับบริบทโดยรอบ เพื่อให้
แหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่น่ำ
จดจ ำ มีควำมโดดเด่น

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

3,000,000         โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 1.4
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X15 โครงกำรพฒันำกำร
ทอ่งเที่ยว Caravan and 
Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือ
กำรพฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว
เพื่อรองรับรถบำ้นและ
แคมปป์ิ้งทั งหมด พร้อมทั ง
ส่งเสริมกิจกรรมและแนว
ทำงกำรทอ่งเที่ยวรถบำ้น
และแคมปป์ิ้งที่ค ำนึงถึง
กำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
และกำรสัมพนัธ์กับชุมชน
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจและ
สังคมมำกที่สุด

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

20,000,000        ค ำของบ 
ประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี2565

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิ่ม
รำยละเอียดเร่ืองกฎ

ที่ควรปฏบิติั 
มำตรฐำนพื นที่จอด
รถ และกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมส ำหรับ
นักทอ่งเที่ยวที่มำ
จำกต่ำงประเทศ

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X16 โครงกำรยกระดับชุมชน
โครงกำรโคกหนองนำ 
โมเดล ใหเ้ปน็ชุมชน
ทอ่งเที่ยวต้นแบบ

ชุมชนทอ่งเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

5,000,000         ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X17 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงควำมเชื่อและ
จิตวิญญำณประเภท มูเตลู

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

5,000,000         ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำก
เปล่ียนชื่อโครงกำร
ได้ขอใหเ้ปล่ียนจำก 
มูเตลู เปน็ ศรัทธำ

ทวัร์

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X18 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำเมืองทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภำพน  ำพรุ้อน จังหวัด
ระนอง

เกิดแนวทำงกำรพฒันำ
พฒันำแหล่งน  ำพรุ้อน
ธรรมชำติที่มีมำตรฐำน 
สำกล และถูกน ำไปเปน็
ต้นแบบในกำรพฒันำ
แหล่งทอ่งเที่ยวน  ำพรุ้อน
ธรรมชำติอื่น ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

15,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X19 โครงกำรพฒันำเส้นทำง
ทอ่งเที่ยวน  ำพรุ้อน

แหล่งทอ่งเที่ยวน  ำพรุ้อน
และแหล่งทอ่งเที่ยว
เชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม
 สนับสนุน พฒันำและ
ประชำสัมพนัธ์

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

5,000,000         โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

1. แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ ซ่ึง
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องสำมำรถน ำ
แผนพฒันำกำรทอ่งเที่ยว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำร
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวใน
พื นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณได้รับ
กำรประชำสัมพนัธ์ใหเ้ปน็
ที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวทั ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ และ
พื นที่เชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรทอ่งเที่ยวเพิ่ม
สูงขึ น.
4. ประเทศไทยมีแหล่ง
ทอ่งเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเกิดกำร
กระจำย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเที่ยว BR0502X20 โครงกำรพฒันำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทั ง
ภำครัฐ เอกชน และ
บคุลำกรที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถใช้เปน็เคร่ืองมือ
กำรพฒันำคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
เปน็แรงจูงใจให้
นักทอ่งเที่ยวมำใช้บริกำร 
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้
ในภำคกำรทอ่งเที่ยวและ
รำยได้รวมของประเทศ
มำกขึ น
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันใหก้ับ
ผู้ประกอบกำรใหไ้ด้
มำตรฐำนเทยีบเทำ่ระดับ
สำกล

1 ตุลำคม 2564 –
 30 กันยำยน 2565

10,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรปกครอง BR0502X21 แก้ไขเพิ่มเติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกิจโรงแรม
 ....

1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพกัมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่มี
หอ้งพกัลักษณะเปน็แพ
ลอยหรือส่ิงลอยน  ำที่อยู่
ประจ ำที่
3. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพกัมีลักษณะเปน็
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพกัมีลักษณะเปน็บำ้น
ต้นไม้ รถบำ้นและสถำนที่
พกัที่มีรูปแบบพเิศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1

กรมพลศึกษำ BR0502X22 โครงกำรวิง่ 7 เขื่อน 
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย (*
เสนอของบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบรูณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภำพเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื นที่เปำ้หมำย
 โดยจัดวิง่
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกิตต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อน
จุฬำภรณ์

ม.ค. - ธ.ค. 65        24,000,000  ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2

กรมศุลกำกร BR0502X23 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร
 และเง่ือนไขเกี่ยวกับเรือ
ส ำรำญและกีฬำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 4 
ของที่ได้รับกำรยกเว้น
อำกร โดยใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ทำงภำษใีหแ้ก่
นักทอ่งเที่ยวซ่ึงน ำเรือยอร์
ชเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ด้ำนกำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

ตุลำคม 2563 - 
กันยำยน 2564

MS 5.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502X24 โครงกำร ส่งเสริมและ
พฒันำกำรทอ่งเที่ยววิถี
เกษตร

เพื่อส่งเสริมและพฒันำ
แหล่งทอ่งเที่ยววิถีเกษตร
หรือแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรใหม้ีศักยภำพในกำร
รองรับนักทอ่งเที่ยว 
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ใหก้ับเกษตรกรและ
ชุมชน และ
 เพื่อยกระดับแหล่ง
ทอ่งเที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยว
วิถีเกษตรหรือแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรใหไ้ด้
มำตรฐำน เปน็ที่ยอมรับใน
ตลำดกำรทอ่งเที่ยว

ต.ค.63- ก.ย. 64     3,568,800.00 งบประมำณ
แผ่นดิน ป ี2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502X25 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตร

 เพื่อส่งเสริมและพฒันำ
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
ใหม้ีศักยภำพในกำร
รองรับนักทอ่งเที่ยว 
 เพื่อสร้ำงต้นแบบแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
กำรทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรให้
เกิดควำมร่วมมือและ
เกื อกูลกัน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 19,793,000 เสนอขอตั งงบใน ปี
 2565

MS 1.2

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข

BR0502X26 โครงกำรพฒันำกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภำพ

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์
ของมำตรฐำนธุรกิจบริกำร
เพื่อสุขภำพ
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประเทศไทยเปน็
ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพ 
(Wellness Hub) 
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภำพ ควำมงำม และ
แพทย์แผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจสุขภำพ และ
สร้ำงรำยได้ใหก้ับประเทศ
ไทย

เมษำยน 2564 - 
กันยำยน 2565

3,000,000        MS 2.2
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย BR0502X27 ต.ค. 64 - ก.ย. 65        35,000,000  เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.4เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพื่อพฒันำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเที่ยวใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเที่ยวในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหพ้ฒันำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรทอ่งเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพฒันำ Content ไม่
น้อยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่น่อ
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นที่ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรทอ่งเที่ยว 
ไม่น้อยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพงึพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพงึพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำ
เที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75

โครงกำรพฒันำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเที่ยวใหม้ี
มูลค่ำเพิ่มกำรด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเที่ยวพร้อมขำย ที่มี
ควำมสอดคล้องกับ Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก่ Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ 
Content เพื่อน ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเที่ยว Happy
 Model ที่ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพย์สินทำงปญัญำ ที่
มุ่งเน้นสินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กิจกรรมและกำรทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษร่์วมกับชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนภำยใต้แนวคิด 
7Greens เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง
และกำรทอ่งเที่ยวตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำเที่ยว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502X28 ตุลำคม 2564 - 
กันยำยน 2565

58,000,000 เสนอขอตั งงบ ป6ี5 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - เปำ้หมำย 
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเที่ยว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์
จำกภมูิปญัญำดั งเดิมของ
แหล่งทอ่งเที่ยว ทั งด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถำปตัยกรรม อำหำร 
และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น
2.เพื่อผลักดันใหเ้จ้ำของ
แหล่งทอ่งเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพฒันำสินค้ำและ
บริกำรกำรทอ่งเที่ยวด้วย
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่นและทนุ
ทำงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งทอ่งเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ 
Happy Model อย่ำงน้อย
 10 พื นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ
น ำเที่ยว  ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พงึพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง 
ทอ่งเที่ยวที่สร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเที่ยวพร้อมจัดประชุม 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  
3. กิจกรรมระดมควำม
คิดเหน็ในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ร่วมกับ เจ้ำของแหล่ง 
ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)   
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพนัธ์
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ทั งแบบ Online และ 
Offline
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพใหก้ับ
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้ 
Happy Model  
7. ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ

113



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR0502X29 โครงกำรกำรสนับสนุน
และจัดกำรแข่งขัน
กิจกรรมกีฬำเพื่อส่งเสริม
กำรทอ่งเที่ยว (Sports 
Tourism)

จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับ 
World Class และ World
 Mass อำท ิMoto GP /
Muay Thai To the 
World /สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขันวิง่มำตรฐำน
ระดับโลก (World 
Athletics Label Road 
Races) / สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขัน วิง่เทรล 
(Trail Running)/ 
สนับสนุนกำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรไตรกีฬำ 
(TRIATHLON)/ สนับสนุน
กำรจัดกำรแข่งขัน สปำตัน 
(SPARTON)

ตุลำคม 2564 - 
กันยำยน 2565

381,824,800 MS 1.2

ส ำนักงำน ป.ย.ป. BR0502X30 ด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เปน็อุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินธุรกิจของ
ประชำชน ประเด็นกำร
ทอ่งเที่ยวและกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภำพ

ตุลำคม 2564 - 
กันยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2.1

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X31 โครงกำรพฒันำศูนย์ข้อมูล
ดิจิทลัเพื่อกำรทอ่งเที่ยว
และบริกำรของประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันำข้อมูล
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
ดิจิทลัที่มีคุณภำพ เพื่อ
ใหบ้ริกำรแก่นักทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

30,000,000        โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ป6ี4

MS 1.5

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X32 กำรยกระดับข้อมูลดิจิทลั
เพื่อกำรทอ่งเที่ยวและ
บริกำร

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลัที่
เกี่ยวกับกำรทอ่งเที่ยวและ
บริกำรของประเทศไทยให้
เปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล
 ตำมข้อก ำหนดหรือ
ข้อแนะน ำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X33 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำฐำนข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

ปรับปรุง และพฒันำ
ฐำนข้อมูลกลำง (National
 Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และระบบต่ำงๆ ภำยใต้
ระบบดิจิทลัเพื่อกำร
ทอ่งเที่ยวใหม้ีควำมสมบรูณ์

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X34 โครงกำรพฒันำและยกรับ
ดับข้อมูลเชิงดิจิทลั

พฒันำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของระบบ 
TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่
ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

25,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X35 เผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรใช้ค ำจ ำกัดควำม
ของ Wellness 4 ด้ำน

หน่วยงำนด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว เครือข่ำยภำค
กำรทอ่งเที่ยว และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

                   -    โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ป6ี4

MS 1.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเที่ยวและกีฬำ

BR0502X36 กำรก ำหนดแนวทำง เพื่อ
รองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม อย่ำงยั่งยืน

ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

        
(1 ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65)

300,000           งบด ำเนินงำน MS 3.2

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X37 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

25,568,000 งบจัดสรร 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS 4.2เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 12 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พฒันำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน์ ที่มี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
 10 เร่ือง

เปำ้หมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50 คน 
(2 ครั ง)                       
        
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำร
เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab  
2. มีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบทั งกำรก ำกับ
ดูแล กำรจดทะเบยีน 
รวมถึงกำรจ้ำงงำน 
ผลลัพธ ์
ธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบง่บนั (sharing 
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab สำมำรถกำร
ด ำเนินกิจกำรได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง รัฐบำล
สำมำรถจัดเก็บภำษ ีท ำให้
มีรำยได้เพิ่มขึ น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X38 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน
 และพฒันำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

80,240,000 ข้อเสนอ
งบประมำณพ.ศ. 

2565

MS 4.2

เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 12 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พฒันำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน์ ที่มี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
 10 เร่ือง

เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พฒันำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อย่ำงน้อย 500 คน 
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคีอย่ำงน้อย 2 
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน์ ที่มี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
 10 เร่ือง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X39 โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
แก้ไขปรับปรุง
พระรำชบญัญัติภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

10,000,000 เสนอขอ
งบประมำณ พ.ศ. 

2565

MS 4.5เปำ้หมำย :
1. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบกระบวนกำร
และขั นตอนกำรบงัคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และ
วีดิทศัน์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบเกี่ยวกับกำร
ปรับตัว
3. วิเครำะหก์ฎหมำยว่ำ
ด้วยภำพยนตร์และวีดิทศัน์
เพื่อแก้ไขสภำพปญัหำที่
ผู้ด ำเนินกำรค้นพบรวมทั ง
เสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ปญัหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั
ผลลัพท ์: 
1. มีกฎหมำยที่เอื อต่อกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ 
และผลักดันอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ไทย
ใหเ้ปน็อุตสำหกรรมหลัก
ในกำรพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำร
แก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั ไม่เปน็อุปสรรค
ต่อกำรด ำรงชีวิต หรือกำร
ประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำ
 และไม่เปน็ภำระแก่
ประชำชน รวมทั งสำมำรถ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย เพื่อ
ปฏบิติัตำมกฎหมำยได้
อย่ำงถูกต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไก
และมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่
เปน็ไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้อง
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
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โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X40 1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 4.1

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X41 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

122,000,000      ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 1.4

โครงกำรพฒันำทนุ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำสัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 
กำรส ำรวจขั นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพื นที่
เปำ้หมำยเพื่อพฒันำเปน็
เมืองสร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
 2  กิจกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิดกำร
พฒันำย่ำนสร้ำงสรรค์สู่
เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำรกระตุ้น
พื นที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test Day) 
กิจกรรมที่ 3 กำรท ำ
เร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District 
Storytelling) กิจกรรมที่ 4
 งำนเผยแพร่กิจกรรม
เครือข่ำยกิจกรรมที่ 5 กำร
เพิ่มพื นที่เมืองสร้ำงสรรค์

เปำ้หมำย 1. เพิ่มพื นที่
พฒันำสู่เมืองสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 8 พื นที่ 2. จ ำนวน
จังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ 
Story Telling เพื่อต่อ
ยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) 
จ ำนวน 8 จังหวัดระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพื นที่เศรษฐกิจเมือง
ในสำขำเมืองสร้ำงสรรค์
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
รวมทั งสร้ำงควำมเชื่อมั่น
พร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยว
เมื่อสถำนกำรณ์กลับมำ
เปน็ปกติ
2. เพิ่มพื นที่แหง่กำรเปน็
จุดหมำยปลำยทำงของ
นักทอ่งเที่ยว ส่งเสริมกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมี
เอกลักษณ์ และสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพร้อมรับมือ
ควำมต้องกำร
นักทอ่งเที่ยวที่เปล่ียนไปใน
ด้ำนสุขภำวะและควำม
ปลอดภยั 
3. เพื่อใหจ้ังหวัดเมืองรอง
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และ
ทนุทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น มำสร้ำง Story 
Telling 
ที่สำมำรถพฒันำเปน็แบ
รนด์ของสินค้ำและบริกำร
 ที่ตอบโจทย์แนวโน้มกำร
บริโภคของตลำด

โครงกำรพฒันำศักยภำพ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ทอ่งเที่ยวและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดท ำแผน
ที่พื นที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative 
mapping) กิจกรรมที่ 2 
กำรพฒันำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พื นที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative 
Festival) ที่ผลักดัน
กำรทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดท ำ
เร่ืองรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่น (Story-telling)

ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs 
 ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกิดฐำนข้อมูลที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคล่ือน
และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเปน็ระบบ
  3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ
มีกิจกรรมที่ดึงดูด
นักทอ่งเที่ยวชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ทอ้งถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
  4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพื นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพเิศษภำคเหนือ 
(Northern Economic 
Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ
เพิ่มขึ น และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ที่เข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิ่มขึ น ร้อยละ 10

118



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X42 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

75,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2566

MS 1.4

โครงกำรพฒันำศักยภำพ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ทอ่งเที่ยวและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดท ำแผน
ที่พื นที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative 
mapping) กิจกรรมที่ 2 
กำรพฒันำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พื นที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative 
Festival) ที่ผลักดัน
กำรทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดท ำ
เร่ืองรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่น (Story-telling)

ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs 
 ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกิดฐำนข้อมูลที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคล่ือน
และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเปน็ระบบ
  3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ
มีกิจกรรมที่ดึงดูด
นักทอ่งเที่ยวชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ทอ้งถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
  4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพื นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพเิศษภำคเหนือ 
(Northern Economic 
Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ
เพิ่มขึ น และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ที่เข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิ่มขึ น ร้อยละ 10

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ นจำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ 
225 ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ทั งออนไลน์และ
ออฟไลน์ 3. จ ำนวนชุมชน
ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น 20 
ชุมชน ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพฒันำกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงบรูณำกำร 
สะทอ้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ทอ้งถิ่นใหเ้ติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ทอ้งถิ่น
5. นักออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พฒันำทกัษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ที่น ำไปต่อยอด
และพฒันำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและ
ตอบโจทย์กำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทั งเกิดกำร
รวมตัวเปน็เครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง

โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ 
กำรด ำเนินงำน (1) 
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมส่งเสริม พฒันำ
บคุลำกรสร้ำงสรรค์ 15 
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan
     Creator) (3) กิจกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์
เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ) 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วมย่ำน
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเที่ยวเชิงบรูณำกำร
  โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์กับชุมชน 
และเครือข่ำยชุมชนใน
พื นที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนดเปน็
เทศกำลประจ ำปขีองย่ำน
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X43 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

50,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.41. จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม  จ ำนวน 1 ครั ง
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล 
Online และ Offline 
จ ำนวน 100,000 รำย 3. 
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพื นที่จัดเทศกำล 
(อำท ิร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลิตภณัฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกิจกรรมต่ำงๆ
 ซ่ึงเปน็ภำพลักษณ์ใหม่ 
ก่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรทอ่งเที่ยว
ภำคใต้

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ นจำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ 
225 ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ทั งออนไลน์และ
ออฟไลน์ 3. จ ำนวนชุมชน
ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น 20 
ชุมชน ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพฒันำกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงบรูณำกำร 
สะทอ้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ทอ้งถิ่นใหเ้ติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ทอ้งถิ่น
5. นักออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พฒันำทกัษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ที่น ำไปต่อยอด
และพฒันำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและ
ตอบโจทย์กำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทั งเกิดกำร
รวมตัวเปน็เครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง

โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พื นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ด ำเนินงำน 1. สร้ำง
พนัธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
จำก14 จังหวัดของภำคใต้ 
 โดยกำรระดมควำม
คิดเหน็สู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพื่อใหรู้ปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เปน็ตัวขับเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกิจใน
จังหวัดต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน 
2.  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน 
และยกระดับผลิตภณัฑ์
และบริกำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่มผู้ประกอบกำรSMEs 
กลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนภำคใต้ เพื่อ
เปน็กิจกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน
อย่ำงเปน็รูปธรรม และ
กระตุ้นกำรทอ่งเที่ยว  
ก่อนกำรจัดงำนเทศกำลฯ 
 จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
   เปน็กลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ทอ้งถิ่น รวมทั งบม่เพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำ
พื นที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
น ำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักทอ่งเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ 
กำรด ำเนินงำน (1) 
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมส่งเสริม พฒันำ
บคุลำกรสร้ำงสรรค์ 15 
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan
     Creator) (3) กิจกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์
เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ) 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วมย่ำน
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเที่ยวเชิงบรูณำกำร
  โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์กับชุมชน 
และเครือข่ำยชุมชนใน
พื นที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนดเปน็
เทศกำลประจ ำปขีองย่ำน
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X44 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

27,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4โครงกำรส่งเสริมพื นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ประวัติศำสตร์อันดำมัน/
กำรด ำเนินงำน 1. ก ำหนด
พื นที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
โดยมุ่งเน้น พื นที่ย่ำนเมือง
เก่ำ/ ย่ำนพำณิชย์เก่ำ ของ
จังหวัด เพื่อจัดท ำขอบเขต
พื นที่ กำรศึกษำศักยภำพ
พื นที่  ประวัติศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพย์ส ำคัญของพื นที่  
ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขับเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถึงปจัจุบนั  
กลไกที่เอื อต่อกำรส่งเสริม
ใหเ้กิดเปน็พื นที่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์  อำท ิเทศ
บญัญัติ  กำรควบคุม
อำคำรและกำรก่อสร้ำง ผัง
เมือง เปน็ต้น 2. จ ำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื นที่ฯ เพื่อน ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยพนัธมิตร
กำรขับเคล่ือน และกำร
ออกแบบกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คนได้
อย่ำงตรงประเด็น  3. กำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่ม
นักสร้ำงสรรค์และธุรกิจ
ของย่ำนเมืองเก่ำ  ผ่ำน
สมำคมสร้ำงสรรค์มืออำชีพ
 อำท ิ สมำคมช่ำงภำพ  
สมำคมสถำปนิก สมำคม
ออกแบบผลิตภณัฑ์/ เรข
ศิลป ์ เพื่อเปน็ส่ือกลำง
กำรน ำเอำทนุควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกับ 
สินทรัพย์เดิมในพื นที่ 4.
กิจกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  เพื่อ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื นที่เมือง
เก่ำ ทั ง 5 จังหวัด

1. จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม  จ ำนวน 1 ครั ง
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล 
Online และ Offline 
จ ำนวน 100,000 รำย 3. 
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพื นที่จัดเทศกำล 
(อำท ิร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลิตภณัฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกิจกรรมต่ำงๆ
 ซ่ึงเปน็ภำพลักษณ์ใหม่ 
ก่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรทอ่งเที่ยว
ภำคใต้

โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พื นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ด ำเนินงำน 1. สร้ำง
พนัธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
จำก14 จังหวัดของภำคใต้ 
 โดยกำรระดมควำม
คิดเหน็สู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพื่อใหรู้ปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เปน็ตัวขับเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกิจใน
จังหวัดต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน 
2.  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน 
และยกระดับผลิตภณัฑ์
และบริกำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่มผู้ประกอบกำรSMEs 
กลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนภำคใต้ เพื่อ
เปน็กิจกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน
อย่ำงเปน็รูปธรรม และ
กระตุ้นกำรทอ่งเที่ยว  
ก่อนกำรจัดงำนเทศกำลฯ 
 จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
   เปน็กลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ทอ้งถิ่น รวมทั งบม่เพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำ
พื นที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
น ำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักทอ่งเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

1. จ ำนวนพื นที่ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมใหเ้ปน็พื นที่น ำร่อง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
จ ำนวน 5 พื นที่ 2. จ ำนวน
ครัวเรือนต่อชุนชม /พื นที่
น ำร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจ 
จ ำนวน 250 รำย/5พื นที่ 
3. จ ำนวนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึ นในพื นที่
 จ ำนวน 5 ครั ง ตัวชี วัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกจ ำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำร/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรก ำหนดพื นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในย่ำน
เก่ำ อันจะท ำใหเ้กิดกำร
พลิกฟื้นบรรยำกำศ สีสัน 
และรำยได้จำกกิจกรรม
ทอ่งเที่ยว ใหแ้ก่พื นที่และ
ชุมชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพื นที่ ได้รับกำร
ส่งเสริมและพลิกฟื้นธุรกิจ 
ผ่ำนถ่ำยทอดจำกกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำน
ช่องทำงส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเที่ยว
สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำน
งำนกิจกรรมถ่ำยทอด
เร่ืองรำวทำงประวัต
ศำสตร์ย่ำนชุมชนเก่ำ ซ่ึง
เปน็ภำพลักษณ์ที่จะ
ก่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรทอ่งเที่ยว
ภำคใต้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X45 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

20,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X46 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

40,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4ดัชนีชี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กิจกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเที่ยว 
จ ำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพื่อเปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200 
เมือง ทั่วโลก

โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวอย่ำง
ปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรทอ่งเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในทอ้งถิ่นเชิง
ทอ่งเที่ยว (Domestic 
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทยกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมกำรบริหำร
โครงกำร

โครงกำรออกแบบและ
พฒันำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์/กำรด ำเนินงำน
 1. กำรระดมแนวร่วมเพื่อ
สร้ำงทศิทำงกำรขับเคล่ือน 
เมืองเบตง เมืองสร้ำงสรรค์
 2. กำรออกแบบเมืองเบตง
 เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผังเมือง
และพฒันำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จำกชุมชนพื นที่สร้ำงสรรค์
4. กิจกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบ
ระบบนิเวศและพฒันำ
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และ
กำรออกแบบกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
พื นที่ชุมชน จ ำนวน 1 ฉบบั
 2. รำยงำน Skill 
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ 
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจ 
สินทรัพย์ทั งที่จับต้องได้/
จับต้องไม่ได้ฯ ) จ ำนวน 1 
ฉบบั 3. กำรจ้ำงงำนชุมชน
เพื่อส่งเสริมพื นที่
สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่น้อย
กว่ำ 5 ชุมชน
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 
จำกกำรจ้ำงงำน/กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรออกแบบระบบ
นิเวศน์เมืองเบตง เพื่อเปน็
แนวทำงในกำรขับเคล่ือน
เมืองสร้ำงสรรค์ที่ยั่งยืน
ต่อไป  
3. เกิดพื นที่ชุมชน
สร้ำงสรรค์ 5 แหง่ ซ่ึงเปน็
ต้นแบบกำรอยู่อำศัย กำร
ทอ่งเที่ยวชุมชนสร้ำงสรรค์ 
 ซ่ึงเชื่อมโยงสู่กำรเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ของ
อ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กิจกรรมกำร
ออกแบบเพื่อกระตุ้นกำร
ทอ่งเที่ยวสร้ำงสรรค์ใน
จังหวัดยะลำ และกลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

องค์กำรบริหำรกำรพฒันำพื นที่
พเิศษเพื่อกำรทอ่งเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

BR0502X47 โครงกำรพฒันำแหล่ง
ทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy 
CBT)

ตุลำคม 2564 - 
กันยำยน 2565

134,500,000 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS 
1.2, MS 1.3 
และ MS 1.4

1) กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจที่ได้รับ
กำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นที่ได้รับกำรเพิ่ม
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีจ ำนวน 30 
ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ใหน้ักทอ่งเที่ยว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกิจในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเที่ยวมีกิจกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นักทอ่งเที่ยวคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่ม
มูลค่ำกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้

ดัชนีชี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กิจกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเที่ยว 
จ ำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพื่อเปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200 
เมือง ทั่วโลก

โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวอย่ำง
ปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรทอ่งเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในทอ้งถิ่นเชิง
ทอ่งเที่ยว (Domestic 
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทยกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมกำรบริหำร
โครงกำร
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1) กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจที่ได้รับ
กำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นที่ได้รับกำรเพิ่ม
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีจ ำนวน 30 
ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ใหน้ักทอ่งเที่ยว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกิจในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเที่ยวมีกิจกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นักทอ่งเที่ยวคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่ม
มูลค่ำกำรทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกจิการค้า (พค.)

 - ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.)  - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

 - ส านักงานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้า (สขค.)  - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

 - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล (DEPA)

 - ส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.4 (MS5.4) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ต.ค. 64-  ก.ย. 65

การพัฒนาผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน ทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มสิีนค้าและบริการทีไ่ด้มาตรฐาน เขา้สู่การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏบิัติ ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพ่ิมขึน้ของสดัสว่นการซ้ือสนิค้าและบริการของภาครัฐจาก SME มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

One Stop Service ส าหรับ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เขา้ถงึแหล่งเงินทุนในการเร่ิมต้นธุรกจิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลแกแ่รงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การสนับสนุนกลไกการใหบ้ริการจากหน่วยใหบ้ริการเพือ่การพัฒนาธุรกจิ (BDS หรือ SP) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การออกเกณฑ์มาตรฐานเร่ืองระยะเวลาในการช าระหนีท้างการค้าใหแ้ก ่SME ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพ่ิมผลติภาพหรือประสทิธิภาพของธุรกิจ SME ดว้ยเทคโนโลยแีละดจิทิัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

 ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแขง่ขนัและมีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ประเทศ
เพ่ิมสงูขึน้
2. สง่เสริมการปรับตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือแขง่ขนัในยคุดจิทิัลของ SME
3. จ านวนวสิาหกิจเริ่มตน้ (Startup) ทีม่ีศักยภาพเพ่ิมสงูขึน้

ส านักงานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเขา้ถึงแหลง่เงินทุนของ SME  มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การเสริมสภาพคล่องใหแ้ก ่SME

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ประเภทรหสัการจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรับผู้ประกอบการทีค้่างช าระสินเชื่อเกนิ 3 เดือนทีเ่กดิจาก
ผลกระทบภยัพิบัติและโรคระบาด

การส่งเสริม SME ใหน้ าเทคโนโลยแีละดิจทิัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup

Startup เขา้ถงึขอ้มลูสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ

การเชื่อมโยงขอ้มลูด้านการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลูด้าน SME เพือ่ใช้ในการวิเคราะหข์อ้มลูและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม

แพลตฟอร์มเพือ่เผยแพร่ขอ้มลู/ความรู้ในการประกอบธุรกจิของ SME
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า BR0503X01 โครงการปรับตัวสู่
วิกฤติด้วย 
E-Commerce 
ชุมชนอจัฉริยะ
ออนไลน์ (Digital
 Village by DBD)

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503X02 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 32,551,500 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.65 21,400,100 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS4.2

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250
 ล้านบาท

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

MS1 
MS 1.1  

MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3, MS3.4, MS4.1, MS5.1, MS5.2, MS5.3, MS5.4 

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.2, MS 1.3  MS 4.2  
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503X03 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า
ชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.2

ต.ค.64-ก.ย.65 50000000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

MS5.2

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503X04 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชน

เป้าหมาย : วิสาหกจิชุมชน 231 
แหง่
ผลผลิต : วิสาหกจิชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ หรือ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูป
ผลลัพธ ์: วิสาหกจิชุมชนมรีายได้
เพิม่ขึน้จากจ าหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปทีไ่ด้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.2

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503X05 การด าเนินการ
ตามบันทึก
ขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืเร่ือง
อปุกรณ์ทางด้าน
การจราจรและ
อ านวยความ
ปลอดภยัทางถนน
ทีผ่ลิตจาก
ยางพาราเพือ่ใช้
ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 
28 แหง่ สามารถผลิตอปุกรณ์
ทางด้านการจราจรฯ เพือ่ส่งให้
หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

12 ม.ิย. 63-11 
ม.ิย. 68

ไมใ่ช้งบประมาณ MS4.2

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503X06 การเพิม่ขดี
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
วิสาหกจิไทยด้วย
ดิจทิัล

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจทิัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503X07 โครงการ soft 
loan ธปท.

เพิม่สภาพคล่องให ้SMEs และ 
ชะลอการช าหนีท้ัว่ไปให ้SMEs ให้
สามารถด าเนินธุรกจิต่อได้

ต่อเนือ่งจากปี 
2563 
- การเพิม่สภาพ
คล่องมกีารต่อเวลา
จนถงึ 18 เม.ย. 64
-การชะลอการ
ช าระหนีด้ าเนินการ
 เม.ย. - ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503X08 โครงการ  DR BIZ
 การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ลูกหนีธุ้รกจิทีม่ี
เจา้หนีห้ลายราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บั
เจา้หนีส้ถาบันการเงินทุกรายใน
คราวเดียวกนั ใหผู้้ประกอบการ
สามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากปี
 2563 
ขยายเวลาสมคัรได้
ถงึ 31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503X09 มาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้
เพือ่รองรับ
สถานการณ์การ
ระบาดของ 
COVID-19 
ระลอกใหม่

เพือ่บรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกจิ โดยใหลู้กหนีไ้ด้รับสินเชื่อ
เพือ่เป็นเงินทุนหมนุเวียน เสริม
สภาพคล่อง และฟืน้ฟูธุรกจิ

ขยายเวลาสมคัรไป
ถงึ 30 ม.ิย. 64

- - MS1.1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503X10 โครงการยกระดับ
สมรรถนะ
ก าลังคนสู่
ผู้ประกอบการมอื
อาชีพ (From 
Professional to 
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การประเมนิสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 600 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 3,414,700 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS2.2
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503X11 โครงการประเทศ
ไทยกา้วไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด 
เพิม่รายได้ เพือ่
ชุมชนมอือาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
Re-skill Up-skill เป็นวิสาหกจิ
เร่ิมต้นและประเมนิสมรรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมี
อาชีพ สร้างรายได้ หรือมรีายได้
จากการจดัต้ังวิสาหกจิเร่ิมต้นและ
เป็นมอือาชีพอยา่งยัง่ยนื 480 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 73,357,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503X12 ต.ค.63-ก.ย.64 9,601,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65 9,601,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.4

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503X13 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภณัฑ์อยา่งครบ
วงจร เพือ่
ยกระดับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
บริการการออกแบบและพัฒนา
บรรจภุณัฑ์ 25 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 27,944,400 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.2

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503X14 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพือ่ยกระดับ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนใหก้บั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชนใน
พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวัด
ใต้ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิชุมชน ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 150 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย

BR0503X15 โครงการสินเชื่อ
เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ยทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
วงเงินโครงการ 
10,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่
ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มจาก COVID-19 สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงิน

24 ม.ีค.63-30 
ม.ิย.64

3,250,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 ชุด
2. คู่มอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และ
ดิจทิัลคอนเทนต์เพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503X16 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ 
Portfolio 
Guarantee 
Scheme ระยะที ่
9 (PGS 9) วงเงิน
ค้ าประกนั 
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

24,000,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503X17 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ
เพือ่ผู้ประกอบการ
 Micro 
Entrepreneurs 
ระยะที ่4 (Micro 
4) วงเงินค้ า
ประกนั 25,000 
ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

5,750,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการ
แขง่ขนัทางการค้า

BR0503X18 การก าหนด
มาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า 
(Credit term) 
ส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกจิ SME

แนวทางการปฏบิัติในการพิจารณา
การปฏบิัติการทางการค้าทีไ่มเ่ป็น
ธรรม เร่ือง มาตรฐานระยะเวลา
การใหสิ้นเชื่อการค้า (Credit 
term) ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X19 โครงการสร้างขดี
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรม
ในการรับการ
ปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่การส่งออก
ของ
ภาคอตุสาหกรรม
ไทย

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X20 การยกระดับและ
เพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตด้าน
เกษตรวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตรของวิสาหกจิระยะเร่ิมต้น
 และวิสาหกจิรายยอ่ย มคุีณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด มกีารแปรรูปเพิม่มลูค่า 100 
รายการ
ผลลัพธ ์: 
 วิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และ
วิสาหกจิรายยอ่ย เขา้ถงึองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
น ามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่
ความสามารถทางการแขง่ขนั  100
 กลุ่ม

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X21 การยกระดับขดี
ความสามารถการ
แขง่ขนัของ SME 
ไทยในเศรษฐกจิ
ยคุใหมด้่วย
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

จ านวน SME ทีม่กีารเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกจิ 
1,500 ราย

ต.ค.64-ก.ย. 65 735,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X22 การพัฒนา
นักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
เพือ่อตุสาหกรรม
แบบบูรณาการ 
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
 SME

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 8,400,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X23 โครงการพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหมแ่ละการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์
บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(Newgen 
Innovation 
Driven 
Entrepreneur: 
NIDE)

มผู้ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
400 คน มโีครงการเขา้ร่วม 120 
โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการใช้
เทคโนโลย ีนวัตกรรมพัฒนาผลิต
ภณัพ์บริการ
มกีารลงทุนในการเร่ิมต้นหรือ
พัฒนาธุรกจิ 500,000 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X24 โครงการบ่มเพาะ
ธุรกจิเทคโนโลย ี
(กจิกรรมสร้าง
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ใหมด้่าน
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม)
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
จ านวน 40 ราย
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 8,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X25 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยมีลูค่า
สูงแบบไฮบริดสู่ 
SME ระดับสากล 
(Hybrid 
Incubation for 
Globalize High 
Value SME)

ต.ค.64-ก.ย.65 150,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X26 โครงการพัฒนา
ขดีความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพือ่
ความยัง่ยนื (BCG 
  Boost up 
Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG 
ด้รับการบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งงาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X27 โครงการ
เทคโนโลยเีพือ่
ยกระดับ
สุขอนามยัให้
เตรียมตัวรับ
นักท่องเทีย่วหลัง
โควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเทีย่ว
 ทีต้่องการรับนักท่องเทีย่วหลังโค
วิด จ านวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ
และสังคม
2,000,000 ลบ.

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ผลผลิต
1. มผู้ีสนใจทีจ่ะประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือ
ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยใีหม่
ทีต้่องการพัฒนาศักยภาพ 100 ราย
เขา้ร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีาย
ใหม ่30 ราย เกดิธุรกจิเทคโนโลย ี
หรือสามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์
นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจทิัลมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิ
4 เกดิการจดักจิกรรมเขา้ถงึแหล่ง
ทุน 4 คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อย
ละ 50สามารถเขา้ถงึตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
รายได้รวม 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
การลงทุน เขา้ถงึแหล่งทุน หรือ
ได้รับการร่วมลงทุน 100 ล้านบาท
3. เกดิการจา้งงาน 100 คน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X28 โครงการยกระดับ
การบริหารจดัการ
หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ผลผลิต
1.หน่วยบ่มเพาะธุรกจิเขา้ร่วม
โครงการ 20หน่วยมขีอ้มลูชัดเจน
ในการพัฒนาตนเอง
2. บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกจิ 100
คน เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกจิทีผ่่านการ
ประเมนิแล้ว 18หน่วยได้เขา้สู่
กระบวนการพัฒนา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์่มเพาะ 38หน่วย มี
มาตรฐานการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนยบ์่มเพาะมี
ศักยภาพในการบ่มเพาะธุรกจิอยา่ง
มอือาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS3.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X29 โครงการยกระดับ
ขดีความสามารถ
และพัฒนานัก
ลงทุนเพือ่ธุรกจิ
และนวัตกรรมใหม่

พัฒนาขดีความสามารถนักลงทุน
และสร้างเครือขา่ยนักลงทุน

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X30 โครงการ 
Software Park 
Thailand 
Business Camp :
 Road Map to 
บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

พัฒนาผู้ประกอบการเพือ่บริหาร
จดัการธุรกจิ พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านดิจทิัลสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

ต.ค.64-ก.ย.65 4,200,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X31 สร้าง
ผู้ประกอบการ
ธุรกจิเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม ่
(Startup 
Voucher)

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503X32 โครงการส่งเสริม
ใหผู้้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐาน 
CMMI®

ผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ
เพือ่ปรับปรุงกระบวนการลิต/
บริการ และขอรับการประเมนิ
มาตรฐาน CMMI®

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS4.2

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเขา้
ร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนเกดิรายได้ ไมน่้อยกว่า 50
 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ขดีความสามารถด้านการ
ด าเนินธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือขา่ย
วิสาหกจินวัตกรรมในภมูภิาคใน
การสร้างพันธมติร เพือ่การ
ด าเนินงานและขยายตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการ
ต่อยอดนวัตกรรมและอพัเดต
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ใหเ้กดิผลทาง
ปฏบิัติทีเ่ป็นรูปธรรม
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503X33 โครงการเพิม่ขดี
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จดัการธุรกจิของ
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
 Art) กลุ่มดนตรี 
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพธุรกจิด้วยองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี/ดิจทิัล
มากกว่า 100 ราย และได้รับความรู้
เฉพาะทางเชิงลึกอกีไมน่้อยกว่า 30
 ราย น าไปสู่ต้นแบบธุรกจิ/บริการ
ใหมม่ากกว่า 30 ต้นแบบ

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503X34 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน 
(Community-Bas
ed) เชิง
สร้างสรรค์ส่วน
ภมูภิาค

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมี
ทักษะความรู้ พัฒนาผลิตภณัฑ์/
บรรจภุณัฑ์/คุณภาพมาตรฐาน/
และการสร้างแบรนด์ มรีายได้
เพิม่ขึน้ และจา้งงานช่างฝีมอื
ท้องถิน่เพิม่ขึน้

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503X35 โครงการสร้าง
คุณค่าสินค้าไทย 
(Value Creation)
 จาก
ฐานเศรษฐกจิ
ท้องถิน่

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.21. เกดิการสร้างกระบวนการสร้าง
มลูค่าและคุณค่า (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้าและบริการ
ท้องถิน่ไทยในมติิวัตถดิุบ-
กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้าง
เร่ืองราว-กระบวนการส่งมอบ
คุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์
การตลาด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก 
ชุมชน40 กลุ่ม ใน10 จงัหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding)
 สินค้าท้องถิน่ไทยใหเ้ทียบเคียงกบั
สินค้าท้องถิน่ของต่างประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกาหลี ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มอื การ
ปรับกระบวนการผลิตชุมชน 2 
คอร์ส ( อาหาร และ หตัถกรรม )
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X36 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME 
โดยพัฒนาระบบผู้
ใหบ้ริการทาง
ธุรกจิ (Service 
Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาด้านการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพโดยรวม และศักยภาพใน
การประกอบธุรกจิ 150 ราย
2. ผู้ใหบ้ริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา สามารถเพิม่ศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกจิได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 90 ราย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 7,705,900 (3,955,900 บาท 
พ.ร.บ.งบระมาณปี

 64 และ 
3,750,000 บาท 
กองทุนส่งเสริม 

SME)

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X37 งานพัฒนาระบบ
เพือ่ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / 
BDS

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.3ผลผลิต
1.ระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพัฒนาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) 
และกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ประกอบการ SME (SME
 Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) ไมต่่ ากว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) มคีวามพึงพอใจในการใช้
งานระบบ  ร้อยละ 80
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X38 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X39 โครงการสนับสนุน
ให ้SME เขา้ถงึ
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ 
และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจดัซ้ือจดัจา้ง
จาก SME ไมน่้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ 

(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X40 งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
 สสว. (ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มกีารปรับปรุงและพัฒนา
ฐานขอ้มลู MSME และระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME 
  1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมกีารจดัซ้ือจดั
จา้งสินค้าหรือบริการของ MSME 
ไมน่้อยกว่า   ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งใน
หมวดสินค้า/บริการทีก่ าหนด) 
2.มผู้ีเขา้ใช้บริการระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME ไม่
น้อยกว่า  100,000 คร้ัง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS4.1

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
รับรองและขึน้ทะเบียนผ่านระบบ
การใหบ้ริการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาธุรกจิ (BDS)  15 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ทีใ่ช้บริการ
ระบบการใหบ้ริการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาธุรกจิ (BDS) ได้รับการ
พัฒนาธุรกจิจากหน่วยบริการทาง
ธุรกจิไมน่้อยกว่า 1,400 ราย
3.เครือขา่ยความร่วมมอืในการ
พัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน 
และการสร้างโอกาสในการส่งต่อ
การใหบ้ริการ SME ระหว่างกนั 1 
เครือขา่ย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาจากหน่วยบริการทางธุรกจิ 
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ใหก้บัสินค้า
และบริการ หรือลดต้นทุน หรือ
เพิม่ประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาส
ทางการค้าการลงทุน หรือมคีวาม
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไมน่้อยกว่า
 1,120 ลบ.
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X41 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเขา้ถงึระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแก ่MSME
 และหน่วยงานภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเขา้สู่ระบบ
ทะเบียน SME เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนายกระดับศักยภาพ  1,000 
ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การพิจารณาในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ  200 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 100,250,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS4.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X42 งานศึกษาขอ้มลู
เชิงลึกรายพืน้ที่
และพัฒนากลไก
การเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม 
MSME

ผลผลิต
1.ฐานขอ้มลู MSME เพือ่การจดัท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิม่
ศักยภาพ  1 ระบบ
2.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การ
ส่งเสริม MSME น าเสนอต่อรัฐบาล 
  2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานขอ้มลู MSME เป็นเคร่ืองมอื
ทีม่ปีระสิทธิภาพในสนับสนุนการ
จดัท านโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ในทุกมติิ  1
 ระบบ

ต.ค.64-ก.ย.66 89,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X43 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย (MSME 
Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่เขา้สู่
ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน 
อย. / Nutrition facts / ระบบ
บัญชี / เทคโนโลยดิีจทิัล เป็นต้น  
8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเขา้สู่ขัน้ตอนการจด
ทะเบียนเขา้สู่ระบบของภาครัฐ 
อาทิ การจดทะเบียนการค้า /ระบบ
 DBD Registered/ มาตรฐาน อย. 
เป็นต้น  800 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 196,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.2
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X44 โครงการเพิม่
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกจิ
ใหก้บั
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 177,364,800 (172,364,800 
(พรบ.งบประมาณ)

5,000,000 
(กองทุนSME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X45 โครงการพัฒนา
ระบบ SME  
Academy 365

ต.ค.63-ก.ย.64 9,965,400 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ
 SME Academy 365 จ านวน 
10,000 ราย
2. พัฒนาองค์ความรู้  SME 
Academy 365 จ านวน 1 
คลังขอ้มลู
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ 
Platform Online ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการน าเสนอ 1 
ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เขา้ใช้บริการ E-learning ไม่
น้อยกว่า 100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ทีไ่ด้รับความรู้จากกจิกรรม 
สามารถน าความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มลูค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X46 โครงการพัฒนา 
Application : 
SME CONNEXT 
เพือ่ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจงูใจใหใ้ช้งาน
ในรูปแบบดิจทิัลใหม้ากขึน้ 
(Reward and Redeem 
Features) และ การสร้าง
ฐานขอ้มลูผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์
 หรือการบริการแบบออนไลน์ 
(Market Place Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาใช้งาน
ระบบฯมากขึน้จากการสร้าง
แรงจงูใจ เช่น การใหค้ะแนน การ
แลกคะแนนเพือ่รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถงึการประชาสัมพันธ์
สินค้า และบริการ ของ
ผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ร้อยละ 50

ต.ค.63-ก.ย.64 1,989,900 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X47 โครงการพัฒนา 
SME PORTAL 
และระบบกลาง
ในการใหบ้ริการ
วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
ผลลัพธ์
1. บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานที่
มกีารส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และ
บริการแกว่ิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเขา้ใช้งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 7,045,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503X48 งานพัฒนาระบบ
ใหบ้ริการ SME 
ACCESS

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS5.4ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมเจ้าทา่  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

 - ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การทา่เรือแหง่ประเทศไทย (ทา่เรือแหลมฉบงั)  - กรมการกงสุล

 - กรมการขนส่งทางบก  - ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพฒันาธุรกิจการค้า

 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงพาณิชย์

 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)

การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ใหด้ าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งหว่งโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับ
ประเทศในเอเชีย

การแสวงหาประโยชน์จากการเปดิเสรีทางการค้าและบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาดา้นโลจิสตกิส์เพ่ือสรา้งความเชื่อมโยง (Connectivity) เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุในภมูภิาค

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพฒันาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทนุของประเทศ ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

การสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือตอ่การเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุในภมูภิาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงกฎระเบยีบ ข้อจ ากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหเ้อื้อต่อการท าธุรกิจ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดงึดดูผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทนุตา่งชาตเิขา้มาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทนุต่างชาติที่เข้ามาท างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักลงทนุต่างชาติที่เข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย

-

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธุรกิจการเงนิ การประกันภยัและการบรกิาร ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภยัและ
การบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเตรียมการรองรับเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภยั ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS1.1  
MS4.3  

MS1 
MS2 MS1.2M

S1.3MS2
.2  

MS3 
MS4 MS2.1 

MS3.1M
S4.1 

MS4.2  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X01 การประชุมเจรจา
ความตกลง
หุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

การเจรจาเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64         2,808,800 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564

MS2.1 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน

เศรษฐกิจ หวัข้อที่ 1
 การปฏรูิปด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X02 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพ
ยุโรป

การเจรจามีความคืบหน้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ิมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมภายในประเทศ
ส าหรับการปฏบิติัตามพนัธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        27,101,900 อยู่ระหว่างการ
เสนอขอ

งบประมาณป ี
2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X03 การขยายการท า
ความตกลง FTA 
กับประเทศอื่นๆ ที่
เปน็ประโยชน์ต่อ
การค้าและการ
ลงทนุของประเทศ
ไทย เพิ่มมากขึ้น

1. การด าเนินการเจรจาความตก
ลงการค้ากับประเทศอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น  FTA Thai-UK  เปน็ต้น
2. การเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นที่มีความทา้ทายส าหรับ
ประเทศไทย เช่น UPOV 1991, 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ, 
Compulsory Licensing (CL), 
การเข้าเปน็สมาชิกอนุสัญญา ILO 
เปน็ต้น  เพื่อรองรับการเจรจาเปดิ
เสรีการค้าภายใต้กรอบต่างๆ ที่มี
การเปดิการเจรจาในระดับที่สูง 
อาท ิCPTTP, EU, EFTA เปน็ต้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                    -   MS2.1

กรมเจ้าทา่ BR0504X04 การผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี พ.ศ.
 ....

เร่งรัดการผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี พ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบด าเนินงาน
ประจ าปี

MS1.2

กรมการขนส่งทางบก / 
กระทรวงการต่างประเทศ

BR0504X05 การเร่งรัดใหเ้กิด
การลงนาม MOU
 ว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าและ
ผู้โดยสารทางถนน
 ระหว่างไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดใหเ้กิดการลงนาม MOU ทั้ง 
2 ฉบบั ได้แก่ (1) ร่าง MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย และ (2) ร่าง
 MOU การขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้
แล้วเสร็จในป ี2564

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64                    -   MS1.1

กรมพฒันาธุรกิจการค้า BR0504X06 การทบทวน
ประเภทธุรกิจ
ตามบญัชีแนบทา้ย
 พรบ. การ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกิจตาม
บญัชีแนบทา้ย พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท
ธุรกิจและบริการที่สงวนไว้ใหก้ับคน
ไทย เพื่อกระตุ้นการค้าและ
การลงทนุภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ซ่ึงจ าเปน็ต้องพจิารณาผ่อนปรนใน
บางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการลงทนุ
จากต่างประเทศและส่งเสริมใหเ้กิด
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge 
Tranfer) ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
แผนการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค

143



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมศุลกากร BR0504X07 การเชื่อมโยงข้อมูล
 ASEAN 
Customs 
Declaration 
Document 
(ACDD)

 1. เพื่อเพิ่มการอ านวยความ
สะดวกใหผู้้ประกอบการในการ
ผ่านพธิีการศุลกากร
 2. เพื่อเปน็อีกแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความ
เส่ียงสินค้าน าเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความร่วมมือกับ
องค์กร

ผู้ใหบ้ริการระบบ 
NSW

MS1.3

กรมศุลกากร
(ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร)

BR0504X08 การเชื่อมโยง
ข้อมูลใบรับรอง
สุขอนามัยพชื 
(e-Phyto 
Certificate)

 1. เพื่อใหม้ีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพชืในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
รับรองสินค้า และลดการปลอม
แปลงเอกสารรับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65 MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504X09 1. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs 
ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        16,910,200 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.2

1. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs 
ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกิจ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        25,000,000 MS1.2

 ใช้งบประมาณ
ต่อเนื่องจาก

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 

2563 
(ป ี2562 จ านวน
ประมาณ 20 

ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร 
และป ี2563 

จ านวน 
22.2 ล้านบาท 
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ 
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ

เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบรูณาการ

แผนงานบรูณา
การพฒันา

ด้านคมนาคมและ
ระบบ

โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการที่
เกี่ยวข้อง 
จ านวน 2 

โครงการ ได้แก่
โครงการระบบค า
ขอใบอนุญาต/ใบ
แจ้งเพื่อน าเข้า-
ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียว ผ่าน

ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบ
และพฒันาระบบ

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพชื 

( e-Sanitary and
 Phyto Sanitary
 Certificate ) 

ผ่านระบบ NSW 
(กรมวิชาการ

เกษตร))

โครงการส่งเสริม
การพฒันาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจิสติกส์
โครงการย่อย - 
โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ 
(TILOG-
LOGISTIX 2021-
2022)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมสรรพากร BR0504X10 1. การแก้ไขอนุสัญญาภาษซ้ีอน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศให้
เปน็ไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
Inclusive Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการ
ปอ้งกันการหลบเล่ียงภาษรีะหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาภาษซ้ีอน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504X11 โครงการศูนย์
บริหารจัดการ
การตรวจลงตรา
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Visa) ระยะที่ 2

ต.ค. 64 – ก.ย. 65        10,000,000 งบรายจ่ายอื่น MS3.11. เปน็การพฒันาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิ่งขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
ยื่นค าร้อง การขออนุมัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเน้นการหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกับส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง และหน่วยงานอื่นๆ ท าให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงฯ 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อย่างรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทั้งยังเปน็ช่องทาง
ใหห้น่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บรูณาการ เพื่อบรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ที่แม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทั้งด้าน
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทั้ง
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับ
โครงการ Biometric ระยะที่สอง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพื่อใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอย่างครบวงจร 
(Paperless Office)

การจัดท าทา่ที
ของประเทศไทย
ต่อการลงนามใน
อนุสัญญาพหภุาคี
เพื่อด าเนิน
มาตรการเกี่ยวกับ
อนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษี
ซ้อนในการ
ปอ้งกันการกัด
กร่อนฐานภาษี
และโอนก าไรไป
ยังประเทศที่มี
อัตราภาษต่ี า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to 
Prevent Base 
Erosion and 
Profit Shifting : 
MLI)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
(ทา่เรือแหลมฉบงั)

BR0504X12 โครงการศึกษา
ต้นทนุการขนส่ง
สินค้าทางเรือ
ชายฝ่ัง

1) ระยะเวลาใน
การขอ

งบประมาณและ
จัดจ้าง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

ก.พ. 64 - ก.ค.64

        4,055,837 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS1.1

1. เปน็การพฒันาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิ่งขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
ยื่นค าร้อง การขออนุมัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเน้นการหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกับส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง และหน่วยงานอื่นๆ ท าให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงฯ 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อย่างรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทั้งยังเปน็ช่องทาง
ใหห้น่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บรูณาการ เพื่อบรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ที่แม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทั้งด้าน
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทั้ง
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับ
โครงการ Biometric ระยะที่สอง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพื่อใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอย่างครบวงจร 
(Paperless Office)

1. เพื่อศึกษาต้นทนุที่เกิดขึ้นจริง
จากการใหบ้ริการ ที่ทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง (ทา่เทยีบเรือ A) ใหเ้ปน็แนว
 ทางในการก าหนดอัตราค่าภาระที่
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งตู้
สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพื่อใหส้อดคล้องกับ
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพื่อศึกษาต้นทนุภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ทา่เรือแหลมฉบงั
เปรียบเทยีบกับทา่เรือต่างๆใน
ภมูิภาค ในการก าหนด แนว
ทางการพฒันาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมใหส้ามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้  
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทยีบ
ต้นทนุการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาและการก าหนด
อัตราค่าภาระของทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง(ทา่เทยีบเรือA)ใหส้อดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เปน็ทางน้ ามากขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504X13 โครงการ
การศึกษา
ออกแบบและ
จัดท าต้นแบบของ
ระบบการค้า
ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม
แหง่ชาติ 
(National Digital 
Trade Platform)

เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
พฒันาระบบการใหบ้ริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณ
กองทนุวิจัยและ
พฒันากิจการ
กระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

MS1.3
MS1.1
MS1.2
MS4.3

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504X14 โครงการส่งเสริม
พฒันาระบบการ
ใหบ้ริการของ
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

1. เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
พฒันาระบบการใหบ้ริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น 
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปญัหาภายใต้ประเด็น 
ข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่
 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64         2,468,200 MS4.3
MS1.3
MS2.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504X15 โครงการยกระดับ
การพฒันาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แก่นิติบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการใหบ้ริการ
ของระบบการใหบ้ริการด้านการ
ออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64         8,200,600 MS4.3
MS1.3

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ธปท.)

BR0504X16 การขยายกรอบ
การช าระบญัชีสกุล
เงินทอ้งถิ่น 
(Local Currency
 Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการ
ค้าและการลงทนุ

มีการตกลงใช้การช าระบญัชีสกุล
เงินทอ้งถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน

ด าเนินการต่อเนื่อง  - MS4.2

ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

BR0504X17 การแก้ไข 
ข้อบงัคับของ
คณะกรรมการ
การบนิพลเรือน 
ฉบบัที่ 93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้า
และ
ไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ

การแก้ไขกฎระเบยีบเกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐาน ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใช้งบประมาณ MS1.2

1. เพื่อศึกษาต้นทนุที่เกิดขึ้นจริง
จากการใหบ้ริการ ที่ทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง (ทา่เทยีบเรือ A) ใหเ้ปน็แนว
 ทางในการก าหนดอัตราค่าภาระที่
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งตู้
สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพื่อใหส้อดคล้องกับ
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพื่อศึกษาต้นทนุภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ทา่เรือแหลมฉบงั
เปรียบเทยีบกับทา่เรือต่างๆใน
ภมูิภาค ในการก าหนด แนว
ทางการพฒันาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมใหส้ามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้  
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทยีบ
ต้นทนุการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาและการก าหนด
อัตราค่าภาระของทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง(ทา่เทยีบเรือA)ใหส้อดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เปน็ทางน้ ามากขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

BR0504X18 ปรับปรุง พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ ให้
รองรับ digital 
securities

เพื่อให ้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกและเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก

BR0504X19 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการ
เพื่อผลักดันการ
ลงทนุ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
(Circular 
economy) ใน
พื้นที่เขตพฒันา
พเิศษภาค
ตะวันออก

ต.ค. 63 – ก.ย. 64         8,945,500 MS2.2

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก

BR0504X20 จัดท ามาตรการ
เพื่อการลงทนุใน
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นย า 
ในพื้นที่เขต
พฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทนุใน
อุตสาหกรรมการแพทย์จีโนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกับการพฒันา
อุตสาหกรรมเปา้หมาย 
2. เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์แม่นย า 
ผ่านการก าหนดทศิทางการ
ขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ และแผน
ระดับพื้นที่ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปอ้งกัน
 วินิจฉัยโรค และลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาผู้ปว่ยในพื้นที่ EEC 
4. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพื้นที่ จากการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นย า

ต.ค. 63 – ก.ย. 64         7,080,000 MS2.2

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504X21 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง
กรมสรรพากร
และส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกรมสรรพากรและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

MS1.3 ด้านเศรษฐกิจ

1. ข้อมูลศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ที่
ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะหภ์าพรวมในการพฒันา
อุตสาหกรรมเปา้หมายได้ 
2. ยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC
 ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตอบสนอง
ศักยภาพของพื้นที่ได้ 
3. แผนปฏบิติัในการผลักดัน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 
สามารถด าเนินการได้จริง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สามารถ
ร่วมด าเนินการได้ 
4. แนวทางการด าเนินงานถูก
น าไปใช้ในการชักชวนและ
สนับสนุนการลงทนุใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504X22 การด าเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกิจประเภท
กิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
(International 
Business 
Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุง
เง่ือนไขประเภทกิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Center: 
IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกิจ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504X23 การปรับปรุง
มาตรการทางภาษี
เพื่อส่งเสริมการ
ลงทนุใหเ้ทยีบเทา่
ประเทศคู่แข่ง

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขของ
ประเภทกิจการต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกิจ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504X24 การทบทวนสิทธิ
ประโยชน์การ
ลงทนุในทกุเขต
เศรษฐกิจพเิศษ
เพื่อจูงใจนักลงทนุ

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพเิศษ (SEZ) ที่มี
การทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกิจ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504X25 การก าหนด
มาตรการจูงใจให้
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
สตาร์ทอัพ และ
นักลงทนุจาก
ต่างประเทศเข้า
มาท างานและพกั
อาศัยในประเทศ
ไทย

คุณสมบติัหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส าหรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเปน็กรณีพเิศษ 
(Smart Visa) ที่มีการทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกิจ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง BR0504X26 การทบทวนการ
บงัคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง 
ตม.6 ส าหรับคน
ต่างด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดิน
ทางเข้า - ออกประเทศ (ตม.๖) 
ส าหรับชาวต่างชาติ ไม่สามารถ
กระท าได้เนื่องจากต้องผ่าน
กระบวนการแก้ไขบทบญัญัติของ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข
กฎหมาย
สตม. จึงได้พจิารณาแนวทางการ
แก้ไขปญัหาโดยอยู่ระหว่างพฒันา
เปน็ application หรือ QR Code 
เพื่อใช้ในการปฏบิติังานบนมือถือ 
Smart Phone (Thai 
Immigration Form TM 6) 
รวมถึงการพฒันาระบบ One 
System

MS3.2

149



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X27 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า 
ระยะที่ 4 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64        10,376,100 งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS1.3

ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X28 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า 
ระยะที่ 5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ต.ค. 64 - ก.ค. 65        18,044,200 ขอรับจัดสรรในป ี
65

MS1.3ผลผลิต : (1) ระบบก ากับและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบก ากับติดตามสถานการณ์
ค่าครองชีพประชาชน (Policy 
Dashboard: Cost of Living 
Analytics) ระยะที่ 1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที่ 3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ที่เปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร

ผลผลิต : (1) ระบบก ากับและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกส าคัญส าหรับ
ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
(Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที่ 1
(2) ระบบก ากับและติดตาม
นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับ
จังหวัด (Province Policy 
Dashboard) ระยะที่ 2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที่ 2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ที่เปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิ
งบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปอ้งกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.)

BR0504X29 โครงการแก้ไข
เพิ่มเติมปรับปรุง
บทบญัญัติ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT 
และสถานการณ์
ปจัจุบนั มีความ
เหมาะสม เปน็
ธรรม ไม่เปน็
ภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร

1. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที่ ..)
 พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวุฒิวิชาชพี))

6 สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ. )

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปรญิญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสรา้งผู้ประกอบการและ
แรงงานที่สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรบัสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกทกุแหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สรา้งและพัฒนาก าลังคนที่มทีกัษะและความพรอ้มเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปรญิญาและประกาศนียบตัร (degree และ non degree) ในการสรา้งผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรบัสถานศึกษาในก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทกุแหง่
2) ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) ส าหรบัคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสรา้งโอกาสในการประกอบ
อาชพี
3) สรา้งความรว่มมอืระหว่างภาครฐั สังคมและชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสรา้งกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work 
Consortium) ส าหรบัภาคการผลิตและบรกิารอย่างเปน็ระบบและยั่งยืน
4) สรา้งระบบรองรบัมาตรฐานการจ้างงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรบัคนที่ออกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพ่ือสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพี ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งความรว่มมอืระหว่างภาครฐั สังคม ชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสรา้งกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ท างาน ส าหรบัภาคการผลิตและบรกิารอย่างยั่งยืน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งระบบรบัรองมาตรฐานการจ้างงาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

5. 4 ทปอ. (ที่ประชมุอธิการบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชมุอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ที่ประชมุคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.) )

MS1, MS2, MS3, MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505X01 โครงการผลิต
อาชีวะพนัธุใ์หม่ 
เพื่อสร้างก าลังคน
ที่มีสมรรถนะ 
ส าหรับ
อุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตาม
นโยบายไทยแลนด์
 4.0 และการ
ปฏรูิปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันา
สมรรถนะและทกัษะที่ตรงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน
 / 2564 = 1,345 คน / 2565 = 
1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่
เปน็อาชีวพนัธุใ์หม่มีความรู้และ
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เปน็สากล 
(2563 = 800 คน / 2564 = 852 
คน / 2565 = 1,308 คน)

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2561 -2565

      111,396,700 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505X02 โครงการขยาย
และยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2563=
62,193 คน/ 2564 =73,500 คน
 /2565 = 79,700 คน /2566 =
86,000 คน/ 2567 =95,000 คน)

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2558 -2567

        61,767,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน BR0505X03 โครงการยกระดับ
ผลิตภาพและ
พฒันาก าลังคน
เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  
หวัข้อที่ 2

 หวัข้อย่อย 2.1
 เร่ืองที่ 8

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน BR0505X04 6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  
หวัข้อที่ 2

 หวัข้อย่อย 2.1
 เร่ืองที่ 8

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 ด้านเศรษฐกิจ  
หวัข้อที่ 2

 หวัข้อย่อย 2.1
 เร่ืองที่ 8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505X05 โครงการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตใน
รูปแบบ

ประกาศนียบตัร 
(Non Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบ
หลักสูตรบรูณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการในระดับชาติ 2) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบตัร (Non-degree) 
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลากหลายมากขึ้น 
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัย
เรียน วัยท างาน กลุ่มเกษตร
ก้าวหน้าและผู้สูงวัยสามารถน า
ความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปงีบประมาณ 
2565) (ขอบเขต

ด้านปกีารศึกษาอยู่
ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564 

และภาคต้นปี
การศึกษา 2565)

        70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505X06 โครงการถ่ายทอด
ความรู้การสร้าง
หุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวและ
ปอ้งกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือ
บคุคลทั่วไปที่สนใจได้พฒันาทกัษะ
การสร้างหุ่นยนต์บริการเพื่อ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ม.ค.- ต.ค 65             278,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

MS4.1

 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ท างาน
ในศตวรรษที่ 21
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

BR0505X07 โครงการ
เสริมสร้างภาคี
เครือข่าย
การศึกษาและ
การท างาน 
(Education and 
Work 
Consortium)

1)	 โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการศึกษาและการท างาน 
(Education and Work 
Consortium)
2)	 ภาคีเครือข่ายการศึกษาและ
การท างานด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบ
3) 	ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการ
แลกเปล่ียนความรู้ชองครูและ
นักเรียนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
4)	 ระบบแลกเปล่ียนข้อมูล เพื่อ
การพฒันามาตรฐานการเรียนการ
สอนระหว่างภาคี 1 ระบบ
5) 	ครูและนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างน้อย 
200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65         16,800,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS1,MS2,MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X08 โครงการพฒันา
ทกัษะก าลังคน 
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบ
ไอโอทเีพื่อ
อุตสาหกรรม 
(Industrial 
Internet of 
Things, IIOT)

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
หรือระดับปริญญาตรี 
ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 150 คน

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X09 โครงการพฒันา
ทกัษะก าลังคน 
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการ
พฒันาระบบการ
เรียน การสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟา้
หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง 
รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เพิ่มเติมได้แก่ คณาจารย์ และ
บคุลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและบคุลากร
ในสายปฏบิติังานของสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

BR0505X10 โครงการบรูณา
การการพฒันา
บคุลากรตาม
รูปแบบ EEC 
Model Type A 
และ Type B คลัส
เตอร์หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
ส าหรับหลักสูตร 
Refinery 
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ศึกษาต่อในหลักสูตร 
Refinery Mechatronics ตาม
รูปแบบ EEC Model Type A 
จ านวน 50 คนต่อป ี(ด าเนินการ
ต่อเนื่องทกุป)ี
2. บคุลากรในภาคอุตสาหกรรม 
เข้ารับการฝึกอบรมระยะส้ันตาม
รูปแบบ EEC Model Type B ใน
หลักสูตร Refinery Mechatronics
 จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

        20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2
MS3
MS4

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน การพฒันา
เศรษฐกิจ และการ

กระจายรายได้
แผนแม่บท เขต
เศรษฐกิจพเิศษ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ

BR0505X11 โครงการพฒันา
รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
แบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบบั
ย่อย (Micro 
Credential) ใน
ระบบธนาคาร
หน่วยกิตดิจิทลั 
เพื่อพฒันา
มาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการ
พฒันาหลักสูตรรายวิชาและระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปน็แบบ
ชุดการเรียนรู้ย่อย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวุฒิ
ฉบบัย่อย (Micro Credential) ใน
ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทลั 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
ต้นแบบที่มีการเชื่อมโยงการพฒันา
ทกัษะกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติที่
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บคุคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตค.64-กย.65           4,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ

BR0505X12 โครงการพฒันา
ระบบนิเวศน์
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมบคุลากร
ใหม้ีความ
เชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial 
Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วม
อุตสาหกรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เปน็ การเรียนการสอน (หลักสูตร),
 อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอุตสาหกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม (Talent 
mobility), การลงทนุร่วมเพื่อสร้าง
โรงเรียน-โรงงาน

มค.65-กค.65           2,816,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ

BR0505X13 การพฒันา
ผู้เชี่ยวชาญรุ่น
ใหม่ท างานร่วม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสริมบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวิจัยของ
ภาครัฐไป
ปฏบิติังานเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารย์แล นักศึกษามี
ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมใหฝึ้กปฏบิติัจาก
โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่
แทจ้ริง ฝึกการใช้ทั้ง Professional
 skill และ Soft skill

ตค.64-กย.65           8,205,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

BR0505X14 ตค.64-กย.65         82,915,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี

2565

MS2 แผนปฏรูิปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505X15 ออกแบบการพฒันาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

โครงการต่อยอด
การจัดต้ัง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพื่อ
ยกระดับพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพื่อก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 
และ Up-skill, 
Re-skill พฒันา
ศักยภาพบคุลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลัเพื่อเปน็
แรงงานที่มีทกัษะ
แหง่อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความ
พร้อมตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยีปจัจุบนัเพื่อ Up skill 
และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพวิเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกับ
การควบคุมหุ่นยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปญัญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภยัทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพฒันาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem 
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแก่การเข้ารับ
บริการที่ศูนย์และวิเคราะห์
ศักยภาพเปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพฒันาศักยภาพและต่อ
ยอดบคุลาการสายอาชีวะใหเ้ปน็
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
(Innovative startups)

โครงการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
 2 S Curves 
ได้แก่ ด้าน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร โดยเน้นจัด
โครงการแบบ
ออนไลน์ 
1) โครงการอบรม
ด้านภาษา 3 
ภาษา ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และ
 ภาษาญี่ปุ่น 
2) โครงการ
พฒันาหลักสูตร 
non degree เพื่อ
สร้างก าลังคนด้าน
ยานยนต์แหง่
อนาคต 1 
หลักสูตร 
3) โครงการด้าน
การแพทย์และ
บริการสุขภาพ 2 
โครงการ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505X16 โครงการพฒันา
ทกัษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ส าหรับบคุลากร
ด้านการทอ่งเที่ยว 
เพื่อรองรับ
แผนปฏบิติัการ
พฒันาและ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในเขต
พฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก

ออกแบบการพฒันาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ต.ค.64-ก.ย. 65           1,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยพะเยา BR0505X17 โครงการพฒันา
หลักสูตร
ประกาศนียบตัร
และหลักสูตร
อบรมแบบ 
Non-Degree 
เพื่อพฒันารองรับ
การพฒันา
ศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การจ้างงานในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่
ต่ ากว่า 6 สายงาน

2563 -
ธันวาคม 2565

          7,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BR0505X18 โครงการพฒันา
ความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับมัคคุเทศน์
และชุมชนเพื่อ
รองรับการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
อุทยานธรณีและ
แหล่งซากดึกด า
บรรพ์

ต.ค 64- กย.65           3,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1, MS2.2, 
MS2.3,  

MS3.1, MS3.3 
 

เปา้หมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพแ์ละอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และ
บคุคลทั่วไป จ านวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการการทอ่งเที่ยว
แหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยาน
ธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมและ
ประชาสัมพนัธ์การทอ่งเที่ยวแหล่ง
ซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยาน
ธรณีเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึก
ด าบรรพแ์ละอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพข์องประเทศไทย พร้อมการ
พฒันาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น กรมทรัพยากรธรณี UNESCO
 สภาบนัวิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 ร่วมเปน็ต้นทนุในการจัดอบรม
และขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเที่ยวและ
บริการในพื้นที่ด าเนินการเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการ
ทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเที่ยวแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ ์และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร BR0505X19 โครงการการ
พฒันารายวิชา
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
(Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
 Thinking) เพื่อ
การขับเคล่ือน
ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างและพฒันาก าลังคนที่มีทกัษะ
และความพร้อมเพื่อเปน็พลังใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             222,700 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1 -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ BR0505X20 UP Skill-การ
พฒันาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มทกัษะ
ด้านการทอ่งเที่ยว
เชิงส่งเสริม
สุขภาพส าหรับ
สังคมสูงวัย 
(Wellness 
Tourism for 
Senior Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการ "การ
ทอ่งเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวัย" สามารถ
บริหารจัดการการทอ่งเที่ยวฯ 
ทรัพยากรแหล่งใหบ้ริการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโปรแกรม
การทอ่งเที่ยวฯ สร้างเครือข่าย 
พฒันา Platform และท า 
Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 
40 คน (รายไตร
มาส) เร่ิม ต.ค 64-
ก.ย.65        รุ่นที่
 1 ต.ค-ธ.ค.64 รุ่น
ที่ 2 ม.ค.-มี.ค 65
รุ่นที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.
65 รุ่นที่ 4 ก.ค.-
ก.ย. 65

          4,600,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณ ป ี

2565

MS2

เปา้หมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพแ์ละอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และ
บคุคลทั่วไป จ านวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการการทอ่งเที่ยว
แหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยาน
ธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมและ
ประชาสัมพนัธ์การทอ่งเที่ยวแหล่ง
ซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพแ์ละอุทยาน
ธรณีเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึก
ด าบรรพแ์ละอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพข์องประเทศไทย พร้อมการ
พฒันาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น กรมทรัพยากรธรณี UNESCO
 สภาบนัวิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 ร่วมเปน็ต้นทนุในการจัดอบรม
และขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเที่ยวและ
บริการในพื้นที่ด าเนินการเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการ
ทอ่งเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเที่ยวแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ ์และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505X21 การยกระดับเพื่อ
ความเปน็ผู้น า
อาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัย
เพื่อการทอ่งเที่ยว
 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ 
Leveraging PSU 
Tourism 
Education and 
Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ของบคุลากรใน
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึ้นของบคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยวมูลค่าสูง เช่น การ
ทอ่งเที่ยวสุขภาพ การทอ่งเที่ยวฮา
ลาล การทอ่งเที่ยวสูงวัย 3) การ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถและ
สมรรถนะของนักวิจัยด้านการ
ทอ่งเที่ยว 4) การเพิ่มขึ้นศักยภาพ
การแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ของการทอ่งเที่ยว
มูลค่าสูงของประเทศ

2565-2567         85,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505X22 Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พฒันาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ใหม้ีทกัษะ
ความรู้ในการใช้ 
Smart Digital 
เพื่อการวาง
แผนการ ผลิตและ
การเข้าถึงตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทกัษะวิชาชีพจริง
ในสถานประกอบการ เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  ที่มี
ทกัษะ
- การจัดการชีวิต การบริหารเวลา 
 และการบริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปจัจุบนั
-  การท าการเกษตรโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง,  การ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
 BCG Model,  การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  
การแปรรูป  และการวางแผนและ
การจัดการตลาดผลผลิตเกษตร 
(Off line / Online)

อบรม/ฝึกทกัษะ
วิชาชีพจ านวน 100
 คน (จ านวน 2 
ศูนย-์ ศูนย์ภาคใต้
ตอนล่าง ภายใต้
การดูแลของม.
สงขลานครินทร์) 
ระหว่าง ต.ค. 64 -
 ส.ค. 65

        16,610,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต BR0505X23  ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่ 
เดือนตุลาคม 64 
ถึง เดือน กันยายน
 65)

        74,500,700 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2เปา้หมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการทอ่งเที่ยวต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและ 
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทกัษะ และ
ทศันคติเพื่อการบริการระดับสากล 
เตรียมพร้อมและพฒันาคุณสมบติั
ที่จ าเปน็ต่อการปฏบิติังานบนเรือ
ส าราญ ใหแ้ก่บคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน  
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวมีความรู้
 ทกัษะ และทศันคติ ส าหรับการ
ใหบ้ริการบนเรือส าราญส าหรับ
นักทอ่งเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

โครงการ : ผลิต
บคุลากร
ใหบ้ริการบนเรือ
ส าราญส าหรับ
การทอ่งเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า
การด าเนินงาน :
1. จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
ส่ือประชาสัมพนัธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บคุลากร
ใหบ้ริการบนเรือ
ส าราญส าหรับ
การทอ่งเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานค่าใช้
สอย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X24 โครงการพฒันา
ระบบการเทยีบ
โอนประสบการณ์
การท างานเพื่อ
การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

2,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,850,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X25 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ก าลังคนและ
ชุมชนทอ้งถิ่นด้วย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

54,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X26 โครงการสร้าง
โอกาสในการ
พฒันาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบ
อาชีพ

35,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

72,500,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X27 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพื่อพฒันา
สมรรถนะของ
บคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ในการเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

75 ชุดฝึกอบรม 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

9,601,000          เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X28 โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

70 อาชีพ 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

18,456,500        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505X29 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ภมูิภาค

2,100 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

69,594,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

เปา้หมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการทอ่งเที่ยวต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและ 
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทกัษะ และ
ทศันคติเพื่อการบริการระดับสากล 
เตรียมพร้อมและพฒันาคุณสมบติั
ที่จ าเปน็ต่อการปฏบิติังานบนเรือ
ส าราญ ใหแ้ก่บคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน  
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวมีความรู้
 ทกัษะ และทศันคติ ส าหรับการ
ใหบ้ริการบนเรือส าราญส าหรับ
นักทอ่งเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

โครงการ : ผลิต
บคุลากร
ใหบ้ริการบนเรือ
ส าราญส าหรับ
การทอ่งเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า
การด าเนินงาน :
1. จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
ส่ือประชาสัมพนัธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บคุลากร
ใหบ้ริการบนเรือ
ส าราญส าหรับ
การทอ่งเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานค่าใช้
สอย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์

BR0505X30 โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือ
พนัธมิตรทาง
ธุรกิจและพฒันา
ทกัษะการ
วิเคราะหอ์นาคต
เชิงยุทธศาสตร์
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
SMEs ในหว่งโซ่
อุปทานด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ และความ
งาม ในเขตคลัสเต
อร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
ทอ่งเที่ยวและบริการด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม
นักทอ่งเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม 
Millennials (generation y), 
active aging (อายุมากกว่า 50 ป)ี
 และ retirement (อายุมากกว่า 
65 ป)ี
 - จัดการอบรมใหค้วามรู้ใน
ผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพและความงามกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะ จ านวน 300 ราย ในพื้นที่
จังหวัดศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

          2,900,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3 + MS2  -

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์

BR0505X31 โครงการการ
พฒันามาตรฐาน
วิชาชีพของ
บคุลากรส าหรับ
การทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพในทอ้งถิ่น

 - มาตรฐานวิชาชีพของบคุลากร
การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของบคุลากรและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ทอ้งถิ่น
 - แนวทางการพฒันาก าลังคนใน
ภาคการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏบิติังาน
 และมาตรฐานการปฏบิติัตน

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

          3,348,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4  -

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X32 โครงการผลิต
บณัฑิตพนัธุใ์หม่ 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการที่เพิ่มพนูสมรรถนะ
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

1,086,779,300    โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X33 โครงการผลิต
บณัฑิตพนัธุใ์หม่ 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการที่เพิ่มพนูสมรรถนะ
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

1,759,871,800    เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X34 โครงการผลิต
บณัฑิตพนัธุใ์หม่
เพื่อรองรับการ
พฒันาเขตพฒันา
พเิศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการที่เพิ่มพนูสมรรถนะ
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

55,925,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X35 โครงการผลิต
บณัฑิตพนัธุใ์หม่
เพื่อรองรับการ
พฒันาเขตพฒันา
พเิศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการที่เพิ่มพนูสมรรถนะ
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบณัฑิตพนัธุ์
ใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

127,250,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X36 โครงการพฒันา
ทกัษะก าลังคน
ของประเทศ

1) บณัฑิตและแรงงานได้รับการ
พฒันาทกัษะที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ
2) สถาบนัอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบตัรต้นแบบในการ
พฒันาทกัษะที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และ
สถาบนัอุดมศึกษา

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

950,000,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ
มหาวิทยาลัยบรูพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น AIS, True, 
DTAC

BR0505X37 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 2565

    1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS1, MS2, 
MS3

 -กลุ่มเปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเปา้หมาย 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจ
ทอ่งเที่ยว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 
4.0 (Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart 
Farmer)
4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
 (Cloud Programming)
ผลลัพธ์
- บคุลากรใน SMEs และ Startup 
จ านวน 50,000 คน ได้รับการ 
Reskill/Upskill/New Skills 
ปรับเปล่ียนเปน็ธุรกิจดิจิทลัและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทลั
- โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ หว่ง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ที่สามารถน าขึ้นใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 
โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs
 ธุรกิจต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เน็ต Virtual Cluster 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10  แพลตฟอร์ม 
 และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ต่อเชื่อมกับระบบนิเวศ
ดิจิทลับนอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเปน็ธุรกิจ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน 
และนานาชาติ บนอินเทอร์เน็ตใน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ Cloud 
Computing ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความรวดเร็วและ
ต้นทนุค่าใช้จ่ายต่ าสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติบน
อินเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เน็ตส าหรับ SMEs ธุรกิจ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใน
การท าธุรกิจในระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต เกิดเปน็คลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

โครงการยกระดับ
 SMEs ไทยสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั
ด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับ
ทกัษะดิจิทลัคร้ัง
ใหญ่ ใหก้ับ SMEs
 และ Startup 
(Reskill/Upskill/N
ewskill)
ปรับเปล่ียนเปน็
ธุรกิจดิจิทลั 
เพยีงพอใหม้ี
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลัระดับ
นานาชาติ
- เพื่อพฒันาช่วย 
SMEs มีความรู้
ทกัษะ 
ประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ
ค านวณกลุ่มมเมฆ 
(Cloud 
Computing) 
ตามหลัก
เศรษฐกิจแบง่เปน็
ทั้ง Marketing 
4.0, Industry 
4.0, Smart Food
 and Farming 
และ Cloud 
Computing 
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด 
การบริหารจัดการ
โลจิ
สติกส์หว่งโซ่
อุปทาน และ
บริการหลังการขาย
- เพื่อพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล ส าหรับ 
SMEs ธุรกิจ
ออนไลน์ต่าง ๆ 
และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เปน็กลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เน็ต 
(Virtual Cluster) 
ในการท าธุรกิจใน
ระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กลุ่มเปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเปา้หมาย 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจ
ทอ่งเที่ยว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 
4.0 (Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart 
Farmer)
4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
 (Cloud Programming)
ผลลัพธ์
- บคุลากรใน SMEs และ Startup 
จ านวน 50,000 คน ได้รับการ 
Reskill/Upskill/New Skills 
ปรับเปล่ียนเปน็ธุรกิจดิจิทลัและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทลั
- โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ หว่ง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ที่สามารถน าขึ้นใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 
โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs
 ธุรกิจต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เน็ต Virtual Cluster 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10  แพลตฟอร์ม 
 และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ต่อเชื่อมกับระบบนิเวศ
ดิจิทลับนอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเปน็ธุรกิจ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน 
และนานาชาติ บนอินเทอร์เน็ตใน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ Cloud 
Computing ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความรวดเร็วและ
ต้นทนุค่าใช้จ่ายต่ าสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติบน
อินเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เน็ตส าหรับ SMEs ธุรกิจ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใน
การท าธุรกิจในระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต เกิดเปน็คลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

โครงการยกระดับ
 SMEs ไทยสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั
ด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับ
ทกัษะดิจิทลัคร้ัง
ใหญ่ ใหก้ับ SMEs
 และ Startup 
(Reskill/Upskill/N
ewskill)
ปรับเปล่ียนเปน็
ธุรกิจดิจิทลั 
เพยีงพอใหม้ี
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลัระดับ
นานาชาติ
- เพื่อพฒันาช่วย 
SMEs มีความรู้
ทกัษะ 
ประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ
ค านวณกลุ่มมเมฆ 
(Cloud 
Computing) 
ตามหลัก
เศรษฐกิจแบง่เปน็
ทั้ง Marketing 
4.0, Industry 
4.0, Smart Food
 and Farming 
และ Cloud 
Computing 
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด 
การบริหารจัดการ
โลจิ
สติกส์หว่งโซ่
อุปทาน และ
บริการหลังการขาย
- เพื่อพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล ส าหรับ 
SMEs ธุรกิจ
ออนไลน์ต่าง ๆ 
และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เปน็กลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เน็ต 
(Virtual Cluster) 
ในการท าธุรกิจใน
ระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต
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6 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



6. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 BR0601 เพิม่และพัฒนาพืน้ทีป่า่ไม้ใหไ้ด้ตามเปา้หมาย 1. ทรัพยากรปา่ไม้และทีดิ่นปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกนัและถูกบกุรุกลดลง

2. บริหารจัดการพืน้ทปีา่ไม้ใหม้ีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น
3. พืน้ทีเ่ปา้หมายได้รับการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูและใช้ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื
4. ใช้ประโยชนจ์ากระบบนเิวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกจิ

 BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝ่ังรายจังหวัด 1. มีร่างแผนทีเ่ขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
2. การจัดท ากฎหมายเพือ่รองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3. บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา

 BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อก
เขตชลประทาน

1. เลือกพืน้ทีน่ าร่องด าเนนิการสร้างความเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิม่ศักยภาพและทกัษะด้วยองค์ความรู้ เพือ่ให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในการวิเคราะหใ์หเ้ข้าใจปญัหาของพืน้ทีต่นสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทนุน้ าและการใช้อยา่ง
สมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้าของน้ ามากกว่าการเปน็ผู้ใช้น้ า และมีระบบพีเ่ล้ียงทีช่่วยใหค้ าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทกัษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม    
2. แต่งต้ังคณะท างานในพืน้ที ่เพือ่ร่วมกนัด าเนนิการขับเคล่ือนก าหนดแผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้าง
เศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน    
3. ด าเนนิการบริหารจัดการในชุมชนทีเ่หมาะสมกบัภมูิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ปา่ และพลังงาน
อยา่งบรูณาการ เพือ่เพิม่ความมั่นคงด้านน้ า ทัง้น้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิม่พืน้ทีป่า่ด้วยวนเกษตร 
เกดิผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทัง้บริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กบั
สภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน  
4. ด าเนนิการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึง่ตนเอง
 น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกบัพืน้ทีใ่กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ฟูเส้นทางน้ าอยา่งเปน็ระบบในพืน้ที่
เหนอือ่างเกบ็น้ าล าเชิงไกรและเหนอือ่างเกบ็น้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

 BR0604 ปฏรูิประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
2. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock))
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรัพยากรน้ า *- กรมทีด่ิน

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - กรมทรัพยากรทางธรณี  - กรมธนารักษ์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมสรรพากร

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

พืน้ที่ป่าไม้ถกูบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยดุยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่ินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนทีส่ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึน้
3. จดัระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้เก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทีด่ินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึน้อยา่งเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรป่าไม้และทีด่ินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ที่ป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจดัการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ที่ป่าไม่ได้รับการจัดการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนทีเ่ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟืน้ฟูดูแลอยา่งเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพิม่และพัฒนาป่าเศรษฐกจิ และพืน้ที่สีเขยีว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีกลไล/เคร่ืองมือที่เอื้อต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมที่ใช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS1, MS2, MS3, MS4 

MS1.1, MS1.2, MS2.1, MS3.1, MS3.2, MS3.3, MS4.1, MS4.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X01 โครงการป้องกนั
รักษาป่า พัฒนาและ
เพิม่พืน้ที่สีเขยีว
 - ป้องกนัรักษาป่า 
พัฒนา และเพิม่
พืน้ที่สีเขยีว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 
100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 
15,000 ไร่
3) ปลูกป่าทั่วไปตามมาตรา 25 
จ านวน 1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ที่ป่า
เอกชน จ านวน 10,000 ไร่
5) จัดต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จัดท าแผนการจัดการแบ่งเขต
บริเวณการใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่า
ชุมชน 6,000 ป่าชุมชน
7) จัดท าแนวกนัไฟในพืน้ที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1/1.2)

MS3
(MS 3.1/3.3)

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X02 กจิกรรมศูนยข์อ้มูล
และเตือนภัยพิบัติ
ในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์

มีฐานขอ้มูลสถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real 
time) และมีการใช้ประโยชน์
ฐานขอ้มูล สถานภาพทรัพยากรป่า
ไม้ฯ ในการก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.2

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏิรูป
ระบบลาดตระเวน
พืน้ที่อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พัฒนาและขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195,460,700

267,698,800

 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X04 โครงการรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กจิกรรมป้องกนั
ไม้พะยงูและไม้มีค่า

พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยงูและไม้
มีค่า จ านวน 38 พืน้ที่ ได้รับการ
คุ้มครองป้องกนัอยา่งเขม้ขน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบ
ประมาณในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X05 โครงการรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กจิกรรมป้องกนั
รักษาป่าแบบบูรณา
การ

หน่วยงานได้รับการจัดต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ จ านวน 15 หน่วย 25 จุด

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 308,103,100

1,782,965,800

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพืน้ที่กนัชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

1) ส่งเสริมเล้ียงวัวในพืน้ที่จ ากดั
รอบป่าภูเขยีว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลด
การพึง่พิงป่ารอบป่าภูเขยีว
3) ขยายผลไปยงัพืน้ที่ป่าอนุรักษ์อื่น

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ
ป้องกนัทรัพยากร
ป่าชายเลน

อตัราการลดลงของพืน้ที่ป่าไม้และ
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่
มากกว่าปีกอ่นหน้าและมีแนวโน้ม
ลดลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        37,952,100 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08 โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อยา่งยั่งยนืจาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS1
(MS 1.1)

MS3
(MS 3.2/3.3)

MS4
(MS 4.1)

*- จัดท าขอ้เสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พืน้ที่กรรมสิทธิ์ 
Privately 
Protected Areas 
(PPA) และ 
Private-Land 
Conservation 
Areas (PLCA)

จ านวนพืน้ที่สีเขยีวนอกเขตอนุรักษ์
 5,000 ไร่

*- การส ารวจขอ้มูล
และแปรค่าความ
สมบูรณ์ของพืน้ที่สี
เขยีวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบครัว)

ขอ้มูลความสมบูรณ์ของพืน้ที่สี
เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบ ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือขา่ยและการ
บริหารเครือขา่ย
พืน้ที่สีเขยีวนอกเขต
อนุรักษ์

เครือขา่ยและการบริหารเครือขา่ย
พืน้ที่สีเขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภูมิ
นิเวศ

กรมป่าไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- บริหารจัดการที่ดิน
ป่าไม้อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม

1) จัดท าการส ารวจพืน้ที่ป่าไม้ถาวร
 80,880 ไร่
2) จัดหาที่ดินท ากนิให้ชุมชน 
200,000 ไร่
3) จัดระเบียบเพือ่การจัดหาที่ดิน
ท ากนิให้ชุมชน 200,000 ไร่
4) จัดที่ดินท ากนิและตรวจสอบ
ติดตามหรือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 100,000 ไร่
5) หมู่บ้านได้รับการจัดท าแผน
จัดการที่ดินป่าไม้ระดับพืน้ที่ 800 
หมู่บ้าน
6) ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการ
ประชาพิจารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2
(MS 2.1)

1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมป่าไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- โครงการจ้าง
ส ารวจการ
ครอบครองที่ดินป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม
มาตรการแกไ้ขปัญหา
ของ คทช. 

ด าเนินการส ารวจการครอบครอง
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในระดับ
หมู่บ้าน ตามมาตรการแกไ้ขปัญหา
ของ คทช.  จ านวน 7,677 หมู่บ้าน"

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 283,281,300      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2
(MS 2.1)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64 252,500            โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ
แปลงที่ดิน เพือ่
ด าเนินการจัดที่ดิน
ให้ชุมชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพืน้ที่ป่า
ชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 13,427,300        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.3

กรมที่ดิน BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ที่มีการบุกรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

1) สามารถด าเนินการรังวัดวางผัง
เขตการครอบครองที่ดิน
สาธารณประโยชน์ จ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน 
2) สามารถจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกเพิม่ขึ้น
ในการคมนาคมและขนส่งผลิตผล
ออกจากพืน้ที่ตลอดจนเป็นแหล่งน้ า
ในการอปุโภค บริโภค โดยกอ่สร้าง
ถนนลูกรังรวม 84.10 กโิลเมตร 
และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

พ.ย. 63 - ก.ย. 64        55,389,500  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

MS3
(MS 3.1)

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X14 โครงการฟืน้ฟูพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ า) 
ระยะที่ 1 

ปลูกป่าฟืน้ฟูป่าต้นน้ าที่เส่ือมโทรม
ในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ เพือ่เพิม่พืน้ที่ป่า
ไม้ให้ได้ ร้อยละ 40 ของพืน้ที่
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X15  - กจิกรรมแกไ้ข
ปัญหาที่ดินในพืน้ที่
อนุรักษ์

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

265,353,300

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 2565

MS2
(MS 2.1)

1.6.2จัดระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกี่ยวกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 3,273,726 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 15,000 กโิลเมตร
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ท า
กนิของราษฎรที่ถกูต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแกไ้ขปัญหา ลดความ
ขดัแยง้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ท าให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรใน
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ
3) แกไ้ขปัญหาที่ดินเพือ่ลดความ
ขดัแยง้ และป้องกนัการบุกรุกป่า
เพิม่เติม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X16  - กจิกรรมฟืน้ฟู
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟูพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟู
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ า ปลูกป่า
ไม้ใช้สอยและปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ เป้าหมายปี 2564 
จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 216,956,100

1,045,886,000

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 2565

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ BR0601X17 ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ที่ของ
เกษตรกร ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์-
สิทธิครอบครองทั่วไป เป้าหมาย
ส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 16,000 ไร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        77,747,800  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.3)

MS4
(MS4.1)

1.4.2

และเป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
20,375 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        87,735,700  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 โครงการอนุรักษ์
และพัฒนามรดก
ธรณีวิทยาและ
อทุยานธรณีในพืน้ที่
ป่านันทนาการ

แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ า มรดก
ธรณีและอทุยานธรณีในพืน้ที่ป่า
นันทนาการได้รับการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็น
ฐานพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และ
ท้องถิ่น

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65        68,698,600  
โครงการที่ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ขอ)
 จ านวน 6 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่ขอ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ซา)
 จ านวน 10 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่ซา หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกจิ
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนื
- กจิกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกบ ารุง
ไม้เศรษฐกจิ

จัดระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกี่ยวกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 3,273,726 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 15,000 กโิลเมตร
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ท า
กนิของราษฎรที่ถกูต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแกไ้ขปัญหา ลดความ
ขดัแยง้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ท าให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรใน
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ
3) แกไ้ขปัญหาที่ดินเพือ่ลดความ
ขดัแยง้ และป้องกนัการบุกรุกป่า
เพิม่เติม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จร) จ านวน 5 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่นาจร หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จรเหนือ) จ านวน 5
 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่นาจร
เหนือ หมู่ที่ 16 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้านแจ่ม
น้อย) จ านวน 6 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแจ่มน้อย
 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
จันทร์ อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้าน
หนองแดง) จ านวน 
7 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านจันทร์ อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้านแม่
ละอปุ) จ านวน 7 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่ละอปุ
 หมู่ที่ 3 ต าบลแจ่ม
หลวง อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนป่า "เบญจกติิ" 
ระยะที่ 2-3
(การด าเนินงาน
กอ่สร้างสวนป่าแบ่ง
ออกเป็น 2 พืน้ที่)

ได้พืน้ที่สีเขยีวเพิม่ขึ้น ประมาณ 
259 ไร่

 พ.ย. 63 - ม.ีค. 65      652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS3
(MS 3.3)

1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟืน้ฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
 พันธุ์พืชที่ถกูคุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน
ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครอง 
2) พันธุ์ไม้ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์
ได้รับการฟืน้ฟูและคืนถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64         5,774,000  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)

- ปฏิรูปด้านความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ
- ประเด็นปฏิรูปที่ 

3.1 พัฒนา
คลังขอ้มูลทรัพยากร
ชีวภาพระดับชาติ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่เกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พืน้ที่วนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิม่ขึ้น จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.3)

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูป 4 

เพิม่และพัฒนาพืน้ที่
สีเขยีวในเขตเมือง

และชุมชน

กรมสรรพากร BR0601X29 มาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบริจาคเงินเพือ่สนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด
โลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65 -  ไม่ใช้งบประมาณ MS4
(MS 4.2)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

BR0601X30 การบูรณาการเพือ่
การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ป่า และการ
แกไ้ขปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

1) สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ 
ได้แก ่กระทิง สมเสร็จ เสือปลา 
และพญาแร้ง ที่อาศัยทั้งในและ
นอกถิ่นอาศัยได้รับการจัดการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม รวมถงึ
การจัดการแบบบูรณาการ (One 
Plan Approach) เพือ่ป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ 
2) มียทุธศาสตร์ต้นแบบส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาพิพาทระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

ต.ค. 64 - ก.ย 65 30,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS4
(MS 4.1/4.2)

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และกรมศุลกากร)

BR0601X31 โครงการทบทวน
อตัราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพือ่ให้
ไทยสามารถส่งออก
และแขง่ขนักบั
ต่างประเทศได้

เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การปลูก
ไม้เศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขยีว 
สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกจิการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั
กบัต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ต.ค. 66  ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS4
(MS 4.2)

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพิกดัตามร่างแผนที่ฯ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง)

BR0602X01 โครงการก าหนดเขต
การปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

19,368,900       

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจดัการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวัด BR0602

1) มีความชัดเจนทีเ่ป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวัด และการก าหนดพ้ืนทีท่างทะเลของแต่ละรายจงัหวัดชายทะเล
2) การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม

จัดท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพืน้ที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ .ศ. .... ม.ีค.64 - ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จังหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกนั ม.ค.64 - ม.ีค.64

การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวัดในทะเลและชายฝ่ัง มี.ค.64 - ก.ย.65

รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวขอ้ง ในการจัดท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ม.ีค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
** เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS 2.3) เป็นการด าเนินการตามภารกิจปกตขิองหน่วยงาน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

ให้ความรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กบัส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ที่ ในเขต 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

MS1, MS2, MS3 MS2.2, MS2.2 MS2.3, MS3.1, MS3.2 MS1.1 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

  1) จัดประชุมเพือ่
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จังหวัด 21 คู่
จังหวัด

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ 22 จังหวัด
และ กทม. ได้รับโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดในทะเล พ.ศ. ... 
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100         เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้ความรู้
เร่ืองเขตการ
ปกครองของจังหวัด
ทางทะเล

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ เกี่ยวกบั
เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 3.2

  3) จัดท าหลักหมุด
เพือ่แสดงเขตการ
ปกครองของจังหวัด
ทางทะเลบนบก

มีหลักหมุดถาวรบนบกเพือ่แสดงเขต
การปกครองของจังหวัดทางทะเลบน
บก จ านวน 37 หลักหมุด

ธ.ค.64 - ก.ย.65 8,919,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ
(ส านักบูรณาการกจิการ
การศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)

BR0602X02 โครงการขบัเคล่ือน
การสร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสังกดั
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ในพืน้ที่ 23 จังหวัดชายทะเล
 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเขตทาง
ทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง และผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160         ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง)

BR0602X03 โครงการขบัเคล่ือน
การบรรจุขอบเขต
เนื้อหา วิชาเขตทาง
ทะเล และการ
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษาระดับ
 อดุมศึกษา

ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศมีความรู้ความเขา้ใจหลักสูตร
และขอบเขตเนื้อหารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
ระดับอดุมศึกษาในทิศทางเดียวกนั

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000           ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

* จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การบรหิารจัดการน้้าเพ่ือสรา้งเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด้าเนินการ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)

กรมชลประทำน

กรมทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ล้าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4(MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนินกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน ส.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0603
การสรา้ง "ชมุชนเขม้แขง็" ทสีามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน้า และน้าไปสู่การสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารจัดการน้้ารว่มกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอย่างเปน็ระบบในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้้าล้าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้้าซับประดู่

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน)

ก้าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด้าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นที่น้ำร่องด้ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิ่มศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อย่ำง
สมดุล เน้นใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของน ้ำมำกกว่ำกำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพี่เลี ยงที่ช่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพฒันำทกัษะด้ำนกำรจัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ิย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด้าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำน
อย่ำงบรูณำกำร เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพื นที่ปำ่ด้วยวน
เกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตร
ผันผวน

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง
 น้ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟเูส้นทำงน ้ำอย่ำงเปน็ระบบใน
พื นที่เหนืออ่ำงเก็บน ้ำล้ำเชิงไกรและเหนืออ่ำงเก็บน ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด้าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก้าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ้านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ้านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก้่าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3, MS4 MS1 MS2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ
 (องค์กำรมหำชน)

BR0603X01 1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกับ
เก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2) ฟื้นฟปูำ่ต้นน ้ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65         1,300,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1,MS2,MS3,
MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X02 ขุดลอกอ่ำงเก็บ
น ้ำหว้ยซับประดู่

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บ
กักน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หน่วยปอ้งกันและพฒันำปำ่ไม้
สูงเนิน

BR0603X03 กิจกรรมก่อสร้ำง
ฝำยผสมผสำน
ชะลอควำมชุ่มชื่น

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บ
กักน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพื่อบริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65 1,500,000        ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หน่วยปอ้งกันและพฒันำปำ่ไม้
สูงเนิน

BR0603X04 กิจกรรมปลูกปำ่
ฟื้นฟสูภำพปำ่
เส่ือมโทรม

1) ฟื้นฟตู้นน ้ำ
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 3,120,000        ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X05 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

อบต.ด่ำนขุนทด BR0603X06 ขุดลองบงึถนนหกั
น้อย

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 4,860,000        ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

ก้าหนดโครงการ/การด้าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พฒันำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน (พื นที่ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ) 
ชุมชนบำ้นหนอง
จอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอก
ฟื้นฟลู้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที่ 2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
ฝำยหนิก่อ
แผนที่ 4 ขุดบอ่
หนองผักบุ้ง
ส้ำรองน ้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื นพื นที่ปำ่
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พฒันำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน (พื นที่ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ) 
ชุมชนบำ้นหนอง
จอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอก
ฟื้นฟลู้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที่ 2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
ฝำยหนิก่อ
แผนที่ 4 ขุดบอ่
หนองผักบุ้ง
ส้ำรองน ้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื นพื นที่ปำ่

กรมทรัพยำกรน ้ำ BR0603X07 ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 50,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X08 ระบบระบำยน ้ำ
หว้ยคลองแค 
พรัอมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 35,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X09 อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนือ 
พร้อมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 9,000,000        ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X10 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลกุดพมิำน

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 20,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X11 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลบำ้นเก่ำ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 37,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X12 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองบวัตะ
เกียด

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 22,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X13 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็
ช่วง ๆ พร้อม
อำคำรประกอบ 
ควำมยำว 3.5 
กิโลเมตร

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 15,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หมายเหต ุทั้งน้ี มีโครงการอ่างเก็บน้้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยู่ในเขตต้าบลหินดาด อ้าเภอดา่นขุนทด  และต้าบลวงัโรงใหญ ่อ้าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 
7018 ของกรมแผนที่ทหาร มีพ้ืนที่รบัน้้า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปรมิาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไม่รวมพ้ืนที่รบัน้้าฝนเหนืออ่างเก็บน้้าบ้านซับกระจาย มีพ้ืนที่รบัน้้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมีปรมิาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 
6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจอุ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รบัประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร ่วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้า เชื่อมโยงเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าอยา่งเป็นระบบ และสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรอืท้องถ่ินเพ่ือ
บรหิารจดัการน้้าดว้ยตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพษิ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  - กองบงัคับการต้ารวจภธูรจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบรีุ)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

 - เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิหลังจากที่ด้าเนินการแก้ไขปญัหามลพษิได้ส้าเร็จ

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลการปฏบิติังานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพษิ ม.ค. 64

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0604
1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ ม.ค.64

กลไกการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการก้ากับดูแลการด้าเนินการของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ม.ค. 64

การเสนอขอตั งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานที่ด้าเนินการตามแผนปฏบิติัการลดและขจัดมลพษิ เม.ย. 64

ข้อเสนอในการออกกฎระเบยีบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อปอ้งกันและฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพษิส่ิงแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพษิ และวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาด้าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพษิในเขตควบคุมมลพษิ

ต.ค. 64

ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏบิติัการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 64

ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ธ.ค. 65

ร่างมาตรการพเิศษทางกฎหมายด้านปอ้งกันและควบคุมมลพษิคงไว้ในพื นที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

MS1.6 
MS1, MS2 

MS2.1 MS1.5 MS1.4 MS1.1, MS1.2, MS1.3 MS2.2, MS2.3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบดัน ้าเสียในพื นที่เขต
ควบคุมมลพษิจังหวัดระยอง (พื นที่
จัดการน ้าเสียเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบดั
น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 804,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุม
มลพษิ

องค์การจัดการน ้าเสีย 
และเทศบาลต้าบลบา้นฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

มีระบบบ้าบดั
น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน ้าเสีย 
และเทศบาลเมืองมาบตาพดุ

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

มีระบบรวบรวมน ้า
เสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X04 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 BR0604X06 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากอาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X07 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมใหด้้าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปื้อนสาร 
VOCs ในดินและน ้าใต้ดินตาม
กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ควบคุมการปนเปื้อนดินและน ้าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในเขต
นิคมอุตสาหกรรม
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมให้
ด้าเนินการแก้ไขปญัหาการ
ปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินตามกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดิน
และน ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

179



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X09 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ใหส่้งกาก
อุตสาหกรรม ทั งประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทั ง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X10 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ใหส่้งกาก
อุตสาหกรรมทั งประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมนอก
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทั ง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพษิ BR0604X11 การพฒันากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไขปญัหาสาร VOCs 
ในอากาศ

กฎหมาย 
มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไข
ปญัหาสาร VOCs 
ในอากาศ

2565 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม BR0604X12 การจัดท้ากฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs จากการ
ประกอบกิจการ ถังเก็บและจากหอ
เผาทิ งของโรงงานอุตสาหกรรม 
และได้มีการเสนอโครงการจัดท้า
ระบบการรายงานสารอินทรีย์
ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ ง ถังกัก
เก็บ และการซ่อมบ้ารุง เพื่อเปน็
ระบบรองรับในการรายงานผล 
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูล โดยเปน็ด้าเนินการจัดท้า
กฎหมายและจัดท้าระบบควบคู่กัน
ไป

กฎหมายควบคุม
การระบายไอสาร
 VOCs จากการ
ประกอบกิจการถัง
เก็บและจากหอ
เผาทิ งของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดย
มีระบบรายงาน
เพื่อช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
 และมีการจัดการ
ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X13 การก้ากับดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศในพื นที่นิคม
อุตสาหกรรม อาท ิทา่เรือ โรงงาน 
คลังน ้ามัน

แหล่งก้าเนิด 
VOCs ทางอากาศ
ในพื นที่นิคม
อุตสาหกรรมไม่
ก่อปญัหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X14 การก้ากับดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศของโรงงานนอก
พื นที่นิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอุตสาหกรรม
ไม่ก่อปญัหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กองบงัคับการต้ารวจภธูร
จังหวัดระยอง

BR0604X15 การก้ากับดูแลการระบายมลพษิ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง BR0604X16 การก้ากับดูแลการระบายมลพษิ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง BR0604X17 การก้าหนดมาตรการและก้ากับ
ดูแลการระบายสาร VOCs จาก
สถานีบริการน ้ามัน

สถานีบริการ
น ้ามันไม่ก่อปญัหา
 VOCs

2564 

2565

500,000

500,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง

BR0604X18 การก้ากับติดตามการแก้ไขปญัหา
มลพษิในพื นที่มาบตาพดุและ
บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง

การแก้ไขปญัหา
มลพษิในพื นที่
มาบตาพดุและ
บริเวณใกล้เคียง 
จ.ระยอง เปน็ไป
ตามแผน 
มาตรการ และ
เปา้หมายที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.3

กรมควบคุมมลพษิ BR0604X19 โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิตามแผนการปฏรูิป
ประเทศ

2565 7,558,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2
MS 2.3

 - ข้อเสนอพื นที่ที่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิ
 - ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพษิ
 - ข้อเสนอ
มาตรการการ
จัดการ
ส่ิงแวดล้อมที่
ยั่งยืนในพื นที่
ควบคุมมลพษิ
แทนการประกาศ
เขตควบคุมมลพษิ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพษิ
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7 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสาธารณสุข  



7. สาธารณสุข
BR0701 การปฏรูิปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอบุติัใหม่ เพือ่ความมั่นคงแหง่ชาติ
ด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและระบบที่กรมปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั
2.มีแผนบรูณาการการท างานเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิัล ที่สามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจงัหวัด และ
ระดับประเทศ
4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

BR0702 การปฏรูิปเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปอ้งกนัและดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน และผู้ปว่ย

1.นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ที่บรูณาการเข้ากบัระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ
2.การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและปอ้งกนัโรคเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากบัระบบบริการทาง
การแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพืน้ที่ในรูปแบบปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกนัและลดอนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ

BR0703 การปฏรูิประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแล
รักษาที่บา้น/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ
ประชาชนในการเปน็ผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา โดยใช้ Digital Platform ที่บรูณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเปน็ส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภมูิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบรูณาการ

BR0704 การปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องใหม้ี
ความเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจดัการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ  
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบงัคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบรูณาการระบบฐานข้อมูลการเบกิจา่ยค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการน าร่องการจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพืน้ที่เขตสุขภาพ 
5.มีกลไก/ระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกจิกรรมปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

BR0705 การปฏรูิปเขตสุขภาพใหม้ีระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการ 
คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
และท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ
 ที่เร่ิมด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบยีนสุขภาพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกนัสุขภาพ และกองทุนที่
เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มกีลไกบรหิารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยัแหง่ชาติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสขุ

การปฏริปูการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมั่นคง
แหง่ชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมั่นคงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมั่นคงแหง่ชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดท้กุภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อย่างรวดเรว็ เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยู่ของประชาชนชาวไทย ดว้ยความรว่มมอืจากทกุภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัแหง่ชาติ  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิิทลั ที่สามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทกุ
องค์ประกอบทั้งในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วัน ก.ย.64 - ธ.ค.65
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เปา้หมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคปอ้งกันด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพฒันา
ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
วัคซีน

เปา้หมาย : พฒันาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการวัคซีนใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : 
- มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ : 
- การเบกิ-จ่ายวัคซีน เพื่อควบคุม
การระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเย็นได้รับการ
แก้ไขเพื่อช่วยลดการสูญเสียวัคซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65 1,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพฒันา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศ
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.4
ตัวชี้วัดที่ 6

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคุ้มครองและเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น ก.ย.64 - ธ.ค.65

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม. ต.ค.64 - ก.ย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพฒันาการตรวจวินิฉัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มแีผนปรบัปรงุโครงสรา้งการท างานความมั่นคงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 

MS1.1, MS2.1 

MS2 

MS2.2, MS3.1, 
MS3.2, MS3.3, 
MS5.1, MS5.5 

MS3, MS4. MS5 

MS4.1, MS4.2, 
MS4.3, MS5.2, 
MS5.3, MS5.4  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงใน
ระดับที่สูง 

ต.ค.64 - ก.ย..65 4,400,000 บาท 
( กรม คร :

2,300,00 บาท
กสธฉ:2,100,00 

บาท )

 

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

ms5.1
ตัวชี้วัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการ
เฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
และควบคุม
โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย
 โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที่ ...

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย โรค
ระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที่ ...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอขอ
งบประมาณในป ี

2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที่ 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
ตาม
พระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหน่วย
ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อ

ต.ค.64 - ธ.ค.65  1,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมอนามัย 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพฒันา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้างไทย
 สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสุขภาพ 
(Health Literacy) ส าหรับสถาน
ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 
และประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65  68,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

เปา้หมาย : ศูนย์ปฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC) 
103 แหง่
1. ในสังกัดกรมควบคุมโรค 14 แหง่
 (กรม/สคร/สปคม) 
2. ในสังกัด สป สธ 89 แหง่ (13 
เขตสุขภาพ และ76 จังหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
EOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
3.  หลักสูตรการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความ
รุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF
5. มาตรฐานการปฏบิติัของ
กระบวนงานที่ส าคัญ (Standard 
operating procedure) 
6. แผนปฏบิติัการ (operational 
plan) และแผนเผชิญเหตุ 
(incident action plan ระดับ
จังหวัด/เขต/กรม
7. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ 
ผลลัพธ์ : PHEOC มีศักยภาพใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
ส านักดิจิทลัการแพทย์ 

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการกรมการ
แพทย์แนวใหม่
ด้วยระบบดิจิทลั 
(Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 80,806,080 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ยกเว้นกิจกรรมที่ 7 
ยังไม่มีแหล่งเงิน 

วงเงิน 15,000,000 
บาท

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจาย
เชื้อจากโรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวินิจฉัย รักษา
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้ออุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
และแนวทางการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานการวินิจฉัยและดูแล
รักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกัน/ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3
ตัวชี้วัดที่ 5

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult ระยะที่ 2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย์ 
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical 
Workstation เพื่อการตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหน้าต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP)
 ระยะที่ 2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
การต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพื่อรองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)

โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม-่
อุบติัซ้ าการ
พฒันาการปอ้งกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพฒันา
ระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2
ตัวชี้วัดที่ 5

โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม-่
อุบติัซ้ าการ
พฒันาการปอ้งกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

1. มีการติดตามและพฒันาแผน 
BCP ใน รพ.ระดับ A,S และการ
ฝึกซ้อมแผนที่เปน็รูปธรรมและ
ต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบติัใหม่
2.มีการขยายผลการพฒันาแผน 
BCP ไปยัง รพ.ระดับต่างๆ
3.การใหบ้ริการของโรงพยาบาลไม่
หยุดชะงักเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเชื้ออุบติัใหม่และฟื้นตัว
ได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและ
เทา่เทยีม
5. ความแออัดของผู้ปว่ยลดลง
6.ผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่มีความ
ปลอดภยั (2P Safety)
7. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย EIDS 
และ Non EIDS
8.มีการขยายผลการน ารูปแบบ
ระบบการกู้ชีพแบบองค์รวม(CLS 
system model) ไปปรับใช้ในการ
พฒันาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อใน
สถานการณ์ EIDs ใหก้ับ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวิฤตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ย 
EIDS และ Non EIDS) ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม เทา่เทยีม 
ทั่วถึง ทนัเวลา ประทบัใจ และ
ปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับริการ (2 P
 safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การ
ตายจากภาวะ วิฤตฉุกเฉินทั้งใน
ผู้ปว่ย EIDS และ Non EIDS
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบนัวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย/์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย)์

BR0701X10 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการ
เพื่อรองรับโรค
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กิจกรรมที่ 1 
ด้านโรคติดเชื้อ
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กิจกรรมที่ 2 
ด้านพนัธุกรรม
 - กิจกรรมที่ 3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 63,525,500  บาท 
(งปม. ภาพรวม 

คก.)
18,525,500 บาท 

(ก.1)
 30,000,000 บาท

 (ก.2)
15,000,00  บาท 

(ก.3)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.5
ตัวชี้วัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เพื่องาน
สาธารณสุขฉุกเฉิน

เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห ์
วางแผน เฝ้าระวัง และจัดการต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยใน
การสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเปน็อีก
หนึ่งช่องทางในการช่วยการ
ตัดสินใจ และส่ังการต่อภยัพบิติั
ต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3

ตัวชี้วัดที่ 3

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X12 โครงการพฒันา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขใน
หน่วยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอด
นโยบาย เชื่อมโยงแผนปฏบิติัการ 
บริหารจัดการทรัพยากรรวมถึง
สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวข้อง 
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และภยั
สุขภาพด้านอื่นๆ ได้อย่างทนั
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน

1. มีระบบก ากับดูแลการผลิต/
น าเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยา
และเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากับดูแลผลิตภณัฑ์
ยาและเวชภณัฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวังประสิทธิผล 
ความปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

1.ได้วิธีการตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติั
ซ้ า อย่างน้อย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติั
ใหม่อุบติัซ้ า ใหแ้ก่หอ้งปฏบิติัการ
เครือข่าย อย่างน้อย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพนัธุกรรมเชื้อโรคและ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 
และมีระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศของพนัธุกรรมของเชื้อ
โรคและมนุษย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจ
การติดเชื้อ COVID-19 และผลิต
ชุดทดสอบเปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และ
ด้าน Good Clinical Practice 
(GCP)
6. มีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
7. มีแผนรองรับการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางหอ้งปฏบิติัการใน
ภาวะฉุกเฉิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X14 โครงการจัดท า
แผนบรูณาการ
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
 และจัดท าแผน
ปรับปรุง
โครงสร้างการ
ท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพื่อยกระดับ
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี

2564

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1
ตัวชี้วัดที่ 2,6

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0701X15 โครงการพฒันา
หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกัน
ส่วนบคุคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, 
PPE) โดยกลุ่ม 
MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล (ที่ได้
มาตรฐาน) ที่ท าในประเทศไทย 
100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถ
ด ารงอยู่ เพื่อใหส้ามารถน ามาผลิต
ได้ในเวลาฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 
ล้านบาท มีการ
จัดซ้ือไปแล้ว

ประมาณ 120 
ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X16 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
กิจกรรมพฒันา
ระบบคลาวน์ก
ลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่น้อยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

845.7631 ล้านบาทโครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64MS 3.1 
ตัวชี้วัดที่ 3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X17 โครงการบรูณา
การข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ภาครัฐ

1 ต.ค.63 - 30 
ก.ย.64

102.6530 ล้านบาทเสนอขอต้ังงบประมาณในป ี65MS 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือใน
การการแลกเปล่ียนข้อมูล (Data 
Integration)
1.3 สนับสนุนการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Native user 
authentication ระบบโปรแกรม
บริหารรายการข้อมูลหลัก (Master
 Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพื่อ
การวิเคราะหข์้อมูล (Data 
Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ 
(Web Portal and Web Services)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X18  โครงการ
ขับเคล่ือนการ
วิเคราะหแ์ละ
บริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

มีระบบบริหารจัดการวัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 7,200,000,000  ขอสนับสนุนงบ
กลางภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

BR0701X20 โครงการพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 

งบประมาณป ี
2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที่ 1

ผลผลิต : 1 หน่วยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพฒันาด้าน 
Big Data
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ใหบ้ริการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐ 40 
หน่วยงาน/โครงการ
2. พฒันาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi) 1 สถาบนั

โครงการพฒันา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พฒันา
ระบบเฝ้าระวัง
ปอ้งกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พฒันา
ระบบและกลไก
การกักกันโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
2.1.3 พฒันา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานที่กักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลไปยังหน่วยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค 
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กักกันโรคไปยังระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ (1ระบบ)

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู้ 
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู้ 
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยังไม่มี
งบประมาณ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พฒันา
ระบบเฝ้าระวัง
ปอ้งกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พฒันา
ระบบและกลไก
การกักกันโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
2.1.3 พฒันา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานที่กักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลไปยังหน่วยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค 
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กักกันโรคไปยังระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ (1ระบบ)

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู้ 
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู้ 
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยังไม่มี
งบประมาณ
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แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น สาธารณสขุ

กิจกรรมปฏริปูระเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) 

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครฐั เอกชน และทอ้งถ่ิน ดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรู ้และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ที่บรูณาการเขา้กับระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ และสวัสดกิาร ม.ีค.64 - ธ.ค.65

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และทอ้งถิ่น ที่มี
การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค รวมถึงก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health 
Officer) ในองค์กร

 มี.ค.64 - ก.ย.64

นโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

 มี.ค.64 - ก.ย.64

น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ติดต่อ ในที่ท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 
4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

การบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ การสรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเขา้กับระบบบรกิารทางการแพทย์

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริปูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้า้นสุขภาพ การปอ้งกัน
และดแูลรกัษาโรคไมต่ดิตอ่ส าหรบัประชาชนและผู้ปว่ย BR0702
ผู้ปว่ยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไมต่ดิตอ่ โดยเฉพาะเบาหวานและความดนัโลหติสูง ไดร้บับรกิารทางการแพทย์และการสรา้งเสรมิสุขภาพแนวใหมท่ี่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นดว้ยการบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้า้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเขา้กับการรกัษาอย่างเปน็
ระบบและตอ่เน่ือง

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย,ุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน)ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (กองสาธารณสุขทอ้งถิ่น)
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

มี.ค.64 -  ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการบรูณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปอ้งกันโรคเข้า
กับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ต.ค.64 - ก.ย.65

ชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับ
ผู้ปว่ยและประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ที่มีการบรูณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค (P&P) มี.ค.64 - ธ.ค.64

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

193



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การพัฒนาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทลัส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนที่ในรปูแบบปฐมภมูเิชงินวัตกรรม ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือดิจิตอลเพื่อช่วยในการดูแลและปอ้งกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจิตอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชน
ในการใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล

ต.ค.64 - ก.ย.65

น าร่องและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต ต.ค.64 - ก.ย.65

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มลู ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.63 - มิ.ย.64

น าร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2
 จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ
 2 จังหวัด

ม.ค.65 - ธ.ค.65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

น าร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพิ่ม
ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบรูณาการ ในพื้นที่ต้นแบบ 1 จังหวัด

ก.พ.64 - ก.ย.64

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลใหก้ับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมทีี่ก่อใหเ้กิดโรคไมต่ดิตอ่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่
ก่อใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อ  โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS4.1 MS1.3, MS2.1, Ms2.2, MS2.5, 
MS3.2, MS3.3, MS3.4 

MS2.3, MS2.4 

MS4.2 MS4.3, MS4.5, 
MS5.1 

MS3.4 
MS3.2 

MS3.3 

MS1.1, MS1.2, 
MS3.1, MS4.4 

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการจัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น 
กิจกรรม : จัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น

แนวทางการ
ด าเนินงานของ
องค์กรลุขภาพ 
และบทบาทของ
ผู้น าองค์กรสุขภาพ
 (Chief Health 
Officer)

 มี.ค.64 - ก.ย.64 500,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น เข้าร่วม
ประกาศนโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างาน

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 250,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 สถานที่ท างาน
ภาครัฐ สถาน
ประกอบการและ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นน าร่อง
ใช้แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ และ
ปอ้งกันโรคไม่
ติดต่อ 4 เขต
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3

โครงการขับเคล่ือนนโยบายปอ้งกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่น ที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ 
1.1 กิจกรรม : พฒันานโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ 
1.2 กิจกรรม : ประกาศนโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
นโยบายในที่ท างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในที่ท างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กิจกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ 
1.5 กิจกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X04 มี.ค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณ

ในป ี65

MS2.1

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
นโยบายในที่ท างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในที่ท างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กิจกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ 
1.5 กิจกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ

โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์
 รูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และมาตรฐานการบริการ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง
1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการ
ทบทวนฯ 
1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิง
นวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหติสูง(ภายใต้
โครงการพฒันาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ป ี2564) 
1.3 กิจกรรม : ทบทวนอย่างเปน็
ระบบ (Systematic review) 
สถานการณ์รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ
มาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

1. กรอบการ
ทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติ
สูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X05 กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ใหม้ีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และปอ้งกันโรคบรูณา
การเข้ากับการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการ
การด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
ยุค New Normal

เกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ใหม้ี
องค์ประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และ
ปอ้งกันโรคบรูณา
การเข้ากับการ
รักษาพยาบาล
ของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ ส านักสนับสนุนระบบ
บริการทติุยภมูิและตติยภมูิ

BR0702X06 โครงการพฒันาชุดสิทธิประโยชน์
และบรูณาการกลไกทางการเงิน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ปอ้งกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูงในระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64  - โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3, MS2.4

กรมการแพทย์ สถาบนัเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

BR0702X07 โครงการพฒันาต่อยอดระบบ
บริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังวิถีใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 4 ภมูิภาค

ต.ค.64 - ก.ย. 65        10,085,600 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2.5

1.ชุดสิทธิ
ประโยชน์ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรค 
ส าหรับผู้ปว่ยและ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง ที่มี
การบรูณาการของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
อย่างน้อย 1 ชุด
2. แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพปอ้งกันโรค
 (P&P) ส าหรับ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง

1. จ านวนและ
ร้อยละของหน่วย
บริการสุขภาพที่
ประสบ
ความส าเร็จใน
การพฒันาระบบ
บริการทาง
การแพทย์ด้านโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังวิถี
ใหม่
2. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พงึประสงค์และ
สามารถปอ้งกัน
โรคที่สามารถ
ปอ้งกันได้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กิจกรรมทบทวนสถานการณ์
นวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
ดิจิทลัเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

รายงาน
สถานการณ์
นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจิทลั
เพื่อช่วยสนับสนุน
การดูแลตนเอง 
การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
และการปอ้งกัน
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1

กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรม
และวิจัย

BR0702X09 โครงการพฒันากลไกและมาตรการ
ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
 ส าหรับการดูแลสุขภาพประชากร
วัยท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบม่
เพาะนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
2. มาตรการและ
ระบบเฝ้าระวัง
โรคและภยัสุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.65 900,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X10 กิจกรรม : จัดท า MOU ร่วมกับ
กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านักสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพชุมชน (สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล 
และ สถานีสุขภาพดิจิทลั (Digital 
Health Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 700,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.3บนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือจาก
กรมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านักสนับสนุน
ระบบบริการ
สุขภาพชุมชน 
(สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส าหรับ
ประชาชนในการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคล และ 
สถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอต้ัง
งบประมาณ
ในป ี65 และ
31,200,000

ขอสนับสนุนงบจาก
กองทนุสุขภาพ

ต าบล)

MS3.4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X12 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data set of 
Personal Health Record) เพื่อ
การแลกเปล่ียนระดับปฐมภมูิ
ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data 
set of Personal
 Health Record)
 เพื่อการ
แลกเปล่ียนระดับ
ปฐมภมูิระหว่างผู้
ใหบ้ริการและ
ผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63            550,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS4.1

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X13 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูล
มาตรฐาน เพื่อการแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติยภมูิ โดยเร่ิมต้น
จาก Standard code ของยาและ
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน
 เพื่อการ
แลกเปล่ียน
ระหว่างผู้
ใหบ้ริการ ระดับ
ปฐมภมูิ ทติุยภมูิ 
และตติยภมูิ

พ.ค.63 - มิ.ย.64 - - MS4.1

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X14 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติสูง ส าหรับ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด

แพลตฟอร์มระบบ
ข้อมูลดิจิทลัด้าน
สุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64        50,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X15 โครงการระบบมาตรฐานและคืน
ข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง ส าหรับ
ประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ 2 
จังหวัด

ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบคุคล
แบบดิจิทลั 
(Personal 
Health Record: 
PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64        20,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

1. สถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)
 ต้นแบบในชุมชน
2. จังหวัดมี
รายงานประเมิน
ความเส่ียง 
ประเมินความ
ต้องการด้าน
สุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และ
ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนด้าน
ปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
3. จังหวัด
ด าเนินการระบบ
สุขภาพดิจิทอล
ส าหรับเพิ่ม
สมรรถนะ
ประเมินความ
เส่ียงด้วยตนเอง

โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart 
digital health และ platform  
เพื่อจัดการลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กิจกรรมจัดต้ังสถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital Health Station) 
(เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองชั่ง
น้ าหนัก สายวัดรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือดที่ปลาย
นิ้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอ
ลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ที่
เชื่อมโยงรองรับการใหบ้ริการ 
สถานีสุขภาพดิจิทลัเพื่อประชาชน 
(กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บรูณา
การ) งบกองทนุสุขภาพต าบล
1.2 อบรมเจ้าหน้าที่ IT และ
เจ้าหน้าที่ด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพื่อ
จัดระบบสุขภาพดิจิทอลส าหรับ
เพิ่มสมรรถนะประเมินความเส่ียง
ด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบคุคล 
(Personal Health Record) ที่
น าเข้าจากสถานีสุขภาพ เชื่อมกับ
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X16 ก.พ.64 - ก.ย.64            931,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.4

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X17 โครงการขยายผล น าร่อง/
แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืน
ข้อมูลใหก้ับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ขยายผลระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลในรูปแบบ
ดิจิทลับน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวง
สาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - มิ.ย.65        10,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0702X18 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเร่ืองการก าหนดเพดาน
ปริมาณโซเดียมในผลิตภณัฑ์
อาหารที่เปน็แหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการ
จัดการปริมาณ
โซเดียมใน
ผลิตภณัฑ์อาหารที่
เปน็แหล่งโซเดียม
สูง 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS5.1

กรมอนามัย ส านักโภชนาการ BR0702X19 โครงการพฒันานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ควบคุมการตลาด
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ 
ส าหรับเด็ก 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 150,000 บาท
และ เสนอขอต้ัง

งบประมาณในป ี65
150,000 บาท

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X20 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษ ี
กฎหมาย และกฎระเบยีบในการ
ปอ้งกันและลดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกันและลด
อันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่
ใช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

โครงการพฒันาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่
ติดต่อ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการ
คณะท างาน
กิจกรรมที่ 2 พฒันาฐานข้อมูล
ส าหรับพฒันาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 3 พฒันารูปแบบ
รายงานส่วนแสดงผล Dashboard
 การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะหก์าร
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมการ
พฒันาการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กิจกรรมที่ 6 ติดตามลงพื้นที่ถอด
บทเรียนด าเนินงานการพฒันาการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ

1. พื้นที่ต้นแบบ
การคัดกรอง
สุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ  1 
จังหวัด
2.แบบการคัด
กรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อโดยอ
สม.ผ่านออนไลน์
3.ระบบวิเคราะห ์
ประมวลผลและ
การแสดงผลข้อมูล
 (dashboard) 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X21 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ
มาตรการภาษ ีกฎหมาย 
กฎระเบยีบในการปอ้งกันและลด
อันตรายจากผู้ก่อใหเ้กิดมลพษิ 
(Pollution Tax) และพฒันาระบบ
เตือนภยัสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกันและลด
อันตรายจากผู้
ก่อใหเ้กิดมลพษิ 
(Pollution Tax) 
1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X22 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิดสถานที่ท างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิด
สถานที่ท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้
สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ปอ้งกัน
โรคไม่ติดต่อ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X23 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิดการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิด
การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
และผู้ปว่ย อย่าง
น้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านักงานประกันสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการ
แพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสรา้งและบรหิารจัดการผู้บรบิาลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

คณะกรรมการบรูณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - มิ.ย. 64

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย เม.ย. - มิ.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสขุ

การปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลที่บา้น/ชมุชน และการดแูลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม BR0703
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บา้น/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด เม.ย. - ก.ย. 64

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้ 
Digital Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สูงอายุและระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ที่บรูณาการขอ้มลูของทกุหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ไดร้บัการฝึกอบรมใหม้ศัีกยภาพในการจัดการดแูลผู้สูงอายุในชมุชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและการประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กับการฝึกปฏบิติัจริง มี.ค. 64 - ก.ย. 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 โครงการพฒันาระบบและกลไก
การสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายุที่บรูณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพื้นที่

เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1. - 3.) งปม.ป ี
64 จ านวน 
50,000 บาท
(4.) งปม.ป ี65 
จ านวน 
1,000,000 บาท

 (1. - 3.) ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 (4.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พจิารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)

MS1.1-1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบ/รปูแบบการบรบิาล รกัษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชมุชน และรปูแบบ/กลไกการเงนิการคลังเชงินวัตกรรม
เปน็ส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพปฐมภมูิ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ
 อย่างน้อย 3 รูปแบบ/กลไก มี.ค. 64 - ก.ย. 65

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

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 - 6 MS 4.6 MS 1.1, MS 1.2, MS 1.3, MS 4.1 

MS 1.4, MS 2.1, MS 2.2, MS 
3.1, MS 4.2, MS 4.3, MS 4.4, 
MS 4.5, MS 5.1, MS 5.2, MS 
6.1, MS 6.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 โครงการพฒันาระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา 
โดยใช้ Digital Platform ที่บรูณา
การข้อมูลของทกุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. ระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายุ
และระดับการ
พึ่งพา ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยใช้ 
Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกับระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65  (1.) - งปม.ป ี65
 จ านวน 
1,000,000 บาท
 (2.) - งปม.ป ี64
 จ านวน 360,000
 บาท
 - งปม.ป ี65 
จ านวน 480,000
 บาท

 (1.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พจิารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)
 (2.) - ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 - ป ี65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี
 65

MS2.1-2.2

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อส
ม.) ได้รับการ
ฝึกอบรมใหม้ี
ศักยภาพในการ
จัดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 โครงการพฒันาหลักสูตรการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) 
ผู้ปว่ยและผู้สูงอายุส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการ
เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลทั่ว
ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 -                 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 โครงการพฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทั่วประเทศมี
ทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

สภาการพยาบาล BR0703X06 โครงการพฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 ส าหรับผู้ปว่ยและผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทั่วประเทศมี
ทกัษะเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 
9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X07 โครงการพฒันาผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
โดยการร่วมด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ (จากโครงการของ
หน่วยงานต่างๆที่มีเปา้หมายและ
งบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 

64
และ

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X08 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 
(13,072,900 บาท)

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 

64

MS4.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X09 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย(์เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอาย)ุ (กรมกิจการผู้สูงอาย)ุ 
(11,837,900 บาท)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.4

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายุใหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายุที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 
คน (ป ี2565)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X11 โครงการพฒันาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning
 กับการฝึกปฏบิติัจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิก
ในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบ
ผสมผสาน 
E-learning กับ
การฝึกปฏบิติัจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 64 500,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 โครงการพฒันาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/
ชุมชน  รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, 
telenursing, video call และ
ระบบบริการของทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว

ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการ
บริบาล 
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บา้น/
ชุมชน  รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, 
video call และ
ระบบบริการของ
ทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว อย่าง
น้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

24,910,800       มี.ค. 64 - ก.ย. 65ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
จ านวน 13,000 
คน (จากโครงการ

ของหน่วยงาน
ต่างๆที่มีเปา้หมาย
และงบประมาณ
แล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X13 โครงการพฒันารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลัง
เชิงนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการ
บริบาล และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 
เขตสุขภาพ อย่าง
น้อย 3 รูปแบบ/
กลไก

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X14 โครงการพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่
เชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้และ
เข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1
 ระบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X15 โครงการพฒันาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมในการส่ือสารการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ
และการปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายุ
ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมใน
การส่ือสารการ

สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้

สุขภาพและการ
ปอ้งกันโรคกับ
ผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัคร

ในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.2

*จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
**จัดล าดับความส าคัญ สีแดง = มีความส าคัญจ าเป็นเรง่ด่วนทีสุ่ด สีเหลือง = มีความส าคัญจ าเป็นเรง่ด่วน สีเขยีว = มีความส าคัญจ าเป็น
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)

 -  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มค.-มีค.65

(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้งที่มกีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง
 อีกทั้งส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริปูดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็เพ่ิมขึ้น  โดยมุ่งเน้นการบรูณาการ 8 ระบบที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care), บรกิารดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ที่บา้น (Comminity/Home Care), บรกิารผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบรหิารจัดการ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิารรองรบัวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่3. ระบบงบประมาณ
และกิจกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคที่ตอ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ที่บา้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสุขภาพ 6. 
ระบบประกันสุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบรกิารที่เน้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบรกิารอย่างทั่วถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึ้น

มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็ระบบเดียวกันทั้งรัฐและ
เอกชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงนิการคลังและการบรหิารจัดการดา้นบรกิารสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั		 มค.64-กย.65 

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบงัคับไปยังคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหรืออยู่ใน
ประเทศไทย และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ ตามหลักการประกันสุขภาพภาคบงัคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจ่าย
สมทบเหมาะสม และบรูณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักทอ่งเที่ยว (2)
 ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพสูิจน์สถานะ
และสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหม้ีความสอดคล้อง
กลมกลืนเปน็มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง มีมาตรฐานและ
บริหารจัดการระบบเดียว

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ 

การปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้งใหม้คีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง BR0704

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

มีค.-กค.64

โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จ าเปน็และกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียว
ส าหรับทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบรูณาการบริการ P&P ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรุณาการงบประมาณและกิจกรรม P&P อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย..65

คนตา่งดา้วทกุคนที่เขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมทีางเลือกรปูแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

มกีารพัฒนาและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั 
และน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบรูณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
ระบบการเงินการ
คลังและการ
บริหารจัดการ
ด้านบริการ
สุขภาพในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.1 - MS1.5

มีการน าข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ โดยมี สปสช.เปน็หน่วยงานหลักใน
การคืนข้อมูลใหก้ับหน่วยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภา
พฒันาการเศรษฐกิจฯ)  หน่วยบริการ และประชาชน

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มิย.64-กย.65

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่
เก่ียวขอ้ง

มคี.64-ธค.65

ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต 
(อปสข.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พงึประสงค์

เม.ย.-ธค.65

มกีารน ารอ่งการจัดบรกิารแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ มยิ.64-กย.65

มีกิจกรรมหรือพื้นที่น าร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เปน็กลไก
บรูณาการการเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่  ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บา้น 
(Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปที่ไหนก็ได้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเปา้หมายการปฏรูิประบบหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้ง ข้อเสนอในการ
พฒันา/ขยายผล ข้อจ ากัดและปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทกุ 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

MS1.2 MS1.1 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

MS1.3 MS1.4 
MS3.1 

MS1.5 
MS4.1 
MS4.2 

MS2.1 
MS3.2 
MS5.1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (1) จัดต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบรู
ณาการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ที่
บรูณาการ
เชื่อมโยง
เปา้หมายและ
กิจกรรมปฏรูิป
ด้านอื่นๆ ทั้งการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ
 และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
การสร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทน
จาก 3 กองทนุประกันสุขภาพ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเปน็
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐเหน็ชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการ
จัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64 360,000           MS1.1

มีค.-กค.64 600,000           MS1.2

(3) โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุด
สิทธิประโยชน์ที่จ าเปน็และกลไก
การเงินการคลัง ภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียวส าหรับทั้งคน
ไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบ

กค.-กย.64 100,000           MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข 
และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็
ระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000        MS1.4

(2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT)
 และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง
 มีมาตรฐานและบริหารจัดการ
ระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหน้าที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักที่จ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน 
ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียว ทั้งด้านขอบเขต
สิทธิประโยชน์ กลไกการเงินการ
คลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย (โดย
แยกงบบริการดังกล่าวออกจากงบ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ) และระบบ
บริการรองรับ โดยเฉพาะบริการ
ปฐมภมูิและการมีหมอประจ า
ครอบครัว

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

(2) พฒันา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ที่มี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (3) จัดท าข้อเสนอ
ต่อ ครม. เพื่อ
เหน็ชอบให ้สปสช.
 ขยายการบรูณา
การบริการ P&P 
ร่วมกับ สสส. 
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และกองทนุที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
บรุณา
การงบประมาณ
และกิจกรรม P&P
 อย่างต่อเนื่อง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. 
ขยายการบรูณาการบริการ P&P 
ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรูณา
การงบประมาณและกิจกรรม P&P
 อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย.65 300,000           MS1.5

(1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกันสุขภาพภาค
บงัคับไปยังคนต่างด้าวที่เดิน
ทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย 
และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ 
ตามหลักการประกันสุขภาพภาค
บงัคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การ
จ่ายสมทบเหมาะสม และบรูณา
การการบริหารจัดการระบบเดียว
หรือมาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000           โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

    (1.1) นักทอ่งเที่ยว 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการเจ็บปว่ยฉุกเฉิน/
อุบติัเหตุ และโรคติดต่อ โรคอุบติั
ใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกันตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ จัดเก็บโดยหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจัดการ: 
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. ท าหน้าที่บริหารสิทธิ
ประโยชน์ การเบกิจ่ายค่าบริการ
และระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000           MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งกันโรค การ
รักษาพยาบาลที่จ าเปน็ และ
โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลตามขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจัดการระบบ
เดียว โดย สปสช.ท าหน้าที่เปน็
หน่วยงานบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ การเงินการคลังและการ
เบกิจ่ายค่าบริการ และระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000           MS2.1

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนที่เข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวที่เข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ 
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักทอ่งเที่ยว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
และมอบหมาย
หน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน
สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เดินทางเข้า
มาประเทศไทย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01     (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้
ท างานในประเทศไทยชั่วคราว
          - สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเปน็ เช่นเดียวกับ
คนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกัน (ทกุคนต้องซ้ือบตัรประกัน
สุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน เปน็หน่วยงาน
หลักในการจัดเก็บเบี้ยประกัน
          - การบริหารจัดการ: มี
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. เปน็หน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house) และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

   (1.4) คนที่รอพสูิจน์สถานะและ
สิทธิ (Stateless)
          -  สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเปน็ เช่นเดียวกับ
คนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
เปน็หน่วยงานหลักในการจัดท าค า
ของบประมาณและบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
          -  การบริหารจัดการ: 
สปสช.เปน็หน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house)

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

มค.-ธค.65 19,904,250        MS3.1 - 
MS3.2

(1) มีการบรูณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65 12,515,750       MS3.1

เมย.-ธค.65 7,388,500        MS3.2(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านักงาน
งบประมาณ สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพฒันาบริการเพื่อ
ประโยชน์การดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นัดหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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โครงการพฒันา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพื่อ
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ส าหรับ
หน่วยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เปน็ต้น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนที่เข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวที่เข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ 
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักทอ่งเที่ยว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
และมอบหมาย
หน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน
สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เดินทางเข้า
มาประเทศไทย

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X03
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

มิย.64-กย.65 1,400,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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 MS4.1-MS4.2

(1) มีกิจกรรมหรือพื้นที่น าร่อง 
(Sand box) ที่ใช้การจัดบริการ
แบบเน้นคุณค่า (Value-Based 
Healthcare) เปน็กลไกบรูณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่ 
ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการที่บา้น (Home chemo, 
palliative care) บริการอนามัย
แม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื 
บริการปฐมภมูิไปที่ไหนก็ได้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000        MS4.1

(2) ระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจ
ผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เขตสุขภาพระบบบริการที่พงึ
ประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000           MS4.2

(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านักงาน
งบประมาณ สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพฒันาบริการเพื่อ
ประโยชน์การดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นัดหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

โครงการพฒันา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพื่อ
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ส าหรับ
หน่วยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เปน็ต้น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X04 โครงการน าร่อง
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่า 
(Value-Based 
Healthcare) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอ
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่าโดยใช้
กลไกการเงินการ
คลังที่มีการบรูณา
การในพื้นที่เขต
สุขภาพ โดยน า
ร่องด าเนินการใน
พื้นที่ที่มีความ
พร้อม 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X05 โครงการก ากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
กิจกรรมปฏรูิป
ระบบหลักประกัน
สุขภาพและ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง
(1)  จัดใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรมการ
ปฏรูิประบบ
หลักประกัน
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
รวมทั้งข้อเสนอในการพฒันา/
ขยายผล ข้อจ ากัด/ปญัหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทกุ 3 
เดือน

มีค.64 - ธค.65 500,000           โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 
1(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

มูลนิธิสถาบนัวิจัยเศรษฐกิจการ
คลัง และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(กองตรวจราชการ และกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน)

BR0705X01 โครงการจัดท ากลไกการ
บริหารจัดการและบริการ
แบบบรูณาการในเขตพื้นที่
เขตสุขภาพน าร่อง

ข้อเสนอกลไกการบริหาร
จัดการและบริการ เขต
สุขภาพแบบบรูณาการ

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบนัวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
(สวรส)

MS1 การปฏรูิประบบ
บริหารจัดการด้าน

สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ

การปฏริปูเขตสุขภาพใหม้รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการรว่มรบัผิดชอบดา้นสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน BR0705
ประเทศมเีขตสุขภาพที่มรีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ในพ้ืนที่ตามเปา้หมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย      ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (สช.) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบรหิาร 5 ระบบ 1) ดา้นก าลังคน 2) ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3) ดา้นเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ดา้นการเงนิการ
คลัง 5) ดา้นภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เริม่ด าเนินการส าหรบั 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุ 
ระบบประกันสุขภาพ และกองทนุที่เก่ียวขอ้ง) ส าหรบั 4 เขตสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ไดร้บัประโยชน์ (รอ้ยละ 30 ของกลุ่มเปา้หมาย) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS2 MS3 MS1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 9)

BR0705X02 โครงการศึกษา
กระบวนการด าเนินงาน
และการบรรลุผลส าเร็จ
ของโครงการส าคัญตาม
นโยบายการปฏรูิปการ
บริหารจัดการเขตสุขภาพ
สู่การเปน็เขตพฒันาพเิศษ
ด้านสุขภาพ และประเด็น
มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ความส าเร็จในการปฏรูิป
การบริหารจัดการเขต
พฒันาพเิศษด้านสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข

MS1 การปฏรูิประบบ
บริหารจัดการด้าน

สุขภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน)

BR0705X03 โครงการพฒันาระบบ
ระเบยีนสุขภาพ อิเลกทรอ
นิกส์ส่วนบคุคล (Personal
  Health Record : PHR) 
เชื่อมต่อโปรแกรมการ
จัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-
19 (Line Official 
Account หมอพร้อม) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพน าร่องมีระบบ
ระเบยีนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถคืน
ข้อมูลใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบนัวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
(สวรส)
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข

MS2
MS3

การปฏรูิประบบ
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศสุขภาพ

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 



8. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่การประชาสัมพันธ์เชิง

รุกและการจดัการ Fake News
1. ประสิทธิภาพของการจดัการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
2. พัฒนาบคุลากรที่ปฏบิติังานเกี่ยวข้องกบัการประชาสัมพันธ์และแกไ้ขปญัหาข่าวปลอม
3. บงัคับใช้กฎหมายกบัผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจงูใจหรือใหร้างวัลส าหรับความร่วมมือในการแกไ้ขปญัหาข่าวปลอม
5. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน

BR0802 การก ากบัดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากบัดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่มากขึ้น
3. การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้ีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากบัดูแลเนื้อหาของส่ือ
4. มาตรการสร้างแรงจงูใจใหส่ื้อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกบัการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเปน็ตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบงัคับใช้กฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเปน็ธรรม

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ 1. ปลูกฝังใหเ้กดิการรู้เท่าทันส่ือ
2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจดัท าส่ือ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจทิัล
4. มีการพัฒนาบคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารใหม้ีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนที่รู้เท่าทันส่ือ

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรกุและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพนัธ)์  - สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)  - สถำบนัส่งเสริมกำรวิเครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หน่วยงำนภำครัฐทกุหน่วยงำน เปน็อย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

บงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ที่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารที่เขา้ขา่ยการกระท าความผิดอย่างเครง่ครดั

น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทกุภาคส่วน ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับกำรน ำเทคโนโลยี อำท ิระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกับข่ำวปลอม 
และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ด ำเนินกำรเชิงรุกกับผู้กระท ำควำมผิดโดยกำรบงัคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนส้ินสุดกระบวนกำร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังขอ้มลูและการประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารที่ถูกตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดร้บัการ
ยืนยันภาครฐั

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งควำมร้องทกุข์ด ำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำควำมผิด

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บคุลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมใหม้ีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์และกำรส่ือสำร และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัและกำร
แก้ไขปญัหำข่ำวปลอม

สร้ำงเครือข่ำยและพฒันำบคุลำกรผู้ปฏบิติังำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปญัหำข่ำวปลอมเพื่อรู้เทำ่ทนัและรับมือกับข่ำวปลอม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

พฒันำบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบคุลากรที่ปฏบิตังิานเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะหห์ลักฐำนกำรกระท ำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพด้วยเคร่ืองมือที่ได้มำตรฐำน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0801
1) การใหข้อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครฐั มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเรว็ และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดร้วดเรว็ และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครฐัมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานที่มคีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั ในรปูแบบที่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจงา่ย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหท้กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวก

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
สร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแสเพื่อ
ท ำกำรตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก ำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรใหค้วำมร่วมมือในกำรแก้ไขข่ำวปลอมส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องเมื่อใหค้วำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรที่มี
เนื้อหำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสรา้งแรงจูงใจหรอืใหร้างวัลส าหรบัความรว่มมอืในการแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X01 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake 
News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ใหแ้ก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

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

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X02 โครงการจัดหาชุด
อุปกรณ์/โปรแกรม 
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานตรวจพสูิจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อรองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

5,136,000         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X03 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook 
Fanpage "อาสา จับ
ตา ออนไลน"์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย มีเจ้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บ สืบสวน วิเคราะหข์้อมูล
หลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลใหม้ีการ
ระงับการแพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่ผิดกฎหมาย มี
ช่องทางใหป้ระชาชนแจ้งเบาะแส 
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.1

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X04 โครงการอบรมครูไซ
เบอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน
 - มีความรู้ และทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดใหก้ับนักเรียน 
ประชาชนในชุมชน ใหไ้ด้รู้เทา่ทนั
ภยัที่แฝงมากับเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200            โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

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

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X05 โครงการอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ตรวจพสูิจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมสามารถ
น าความรู้ไปปฏบิติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเปน็ที่ปรึกษา
 และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี แก่
ข้าราชการต ารวจในพื้นที่ต่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600            โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X06 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้ับ
ข้าราชการต ารวจ
เพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์
และอาชญากรรม
คอมพวิเตอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน และประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X07 โครงการอบรมปรับ
พื้นฐานข้าราชการ
ต ารวจที่ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ในสังกัด
 บก.ปอท.

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X08 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวน
และบคุลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและการ
ใหบ้ริการประชาชน

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

ส านักงาน กสทช. BR0801X09 ก ากับดูแลการ
ออกอากาศเนื้อหา
รายการที่มีการ
น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้
ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ (ผู้รับ
ใบอนุญาต) ใหเ้ปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ.
 2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 - มีการบงัคับใช้กฎหมายอย่าง
เหมาะสม โดยมีการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางปกครอง 
รวมถึงมีการพจิารณาก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระท าความผิด  
 - สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนื้อหา
รายการทางส่ือวิทยุและโทรทศัน์ให้
เปน็ส่ือที่มีความปลอดภยั
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์ต่อ
สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 
64

ภารกิจประจ า ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X10 ค่าบ ารุงรักษา
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพสูิจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการใหบ้ริการ
ด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X11 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake 
News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ใหแ้ก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X12 โครงการศูนย์ตรวจ
พสูิจน์พยานหลักฐาน
คอมพวิเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี (Digital 
Forensic Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการปฏบิติั
หน้าที่ 
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏบิติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X13 โครงการจัดต้ังศูนย์
ประสานความ
ร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes And 
Cyber Security 
Cooperation 
Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการปฏบิติั
หน้าที่ 
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏบิติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0801X14 โครงการพฒันา
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาครัฐ
เชิงรุก

มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาครัฐเชิงรุก เพื่อ
เปน็รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0801X15 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพนัธ์

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่ถูกต้อง
 รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพ่ิมเตมิวา่ เน่ืองจากสถานการณ์และบรบิทในดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยแีละดจิทิัลที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจดัท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเตมิที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีนัยส าคัญฯ ไดท้ัน
ตอ่สถานการณ์ และพิจารณาขอรบัการจดัสรรงบประมาณตามขั้นตอนตอ่ไป โดยให้กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบหลักหารอืกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาจดัท าโครงการที่จะช่วยสรา้งแรงจงูใจระวงัป้องกัน แก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจง้เบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครฐัในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลข้อมูลและสามารถน ามาใช้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพนัธ)์  - สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หน่วยงำนภำครัฐทกุหน่วยงำน เปน็อย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร  

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบงัคับใชก้ฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับคดทีี่ใชส้ื่อออนไลน์เปน็
เครือ่งมอือย่างเครง่ครดั ทนัตอ่สถานการณ์ และเปน็ธรรม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้อี านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดแูลเน้ือหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สร้ำงควำมตระหนักในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนื้อหำใหม้ีคุณภำพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรใหร้ำงวัลหรือกำรยกย่องส่ือที่มีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหำต่อสังคม

มาตรการสรา้งแรงจูงใจใหส้ื่อทกุรปูแบบมคีวามรบัผิดชอบตอ่การเผยแพรเ่น้ือหา

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0802
1) มหีน่วยงานรบัผิดชอบที่มสีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหเ้ปน็ศูนย์ประสานงานขอ้มลูขา่วสาร
ในภาวะวิกฤต ิอาท ิกรณีเกิดเหตภุยัพิบตั ิหรอืกรณีเกิดโรคระบาดรนุแรง
2) ประชาชนผู้บรโิภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้บัการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังตดิตาม ก ากับดแูลเน้ือหาของขอ้มลูขา่วสารในสื่อทกุรปูแบบอย่างเขม้ขน้ ทนั
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่าง
เปน็ระบบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสขอ้มลูเน้ือหาที่ไมเ่หมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพ่ิมมากขึ้น

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

MS1,  MS2, MS3, MS4, MS5, MS6 

MS4.1, MS4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X01 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา
 จับตา ออนไลน"์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย 
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X02 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ใหส้ามารถ
ปฏบิติังานด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา
 บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2, 
MS5

ส านักงาน กสทช. BR0802X03 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อพฒันา
กลไกหรือ
มาตรการปอ้งกัน
การรังแก ข่มขู่ 
คุกคาม สตรี เด็ก 
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านส่ือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการปอ้งกันการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ 
2.เกิดการพฒันาส่ือที่สร้างสรรค์
ส าหรับเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับสตรี 
เด็กและเยาวชน ส่งผลใหเ้ปน็ผู้ที่มี
ทกัษะความฉลาดทางดิจิจัล 
และเปน็พลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X04 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา
 จับตา ออนไลน"์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย 
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1
MS2

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X05 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

 MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบรบิทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยแีละดิจิทัลทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมทีจ่ะชว่ย
ขบัเคลื่อนกิจกรรมทีม่ีนัยส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรบัการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบหลักหารอืกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการทีจ่ะชว่ยสรา้งแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการวิเคราะห์ขอ้มูลขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทัง้เพ่ือพัฒนา
ประสิทธภิาพของขอ้มูลขา่วสารในภาครฐัในลักษณะ Data Bank ทีส่ามารถประมวลขอ้มูลและสามารถน ามาใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธภิาพ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การยกระดบัการรูเ้ทา่ทนัสื่อ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  - กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ  - สถำบนัอุดมศึกษำ

 - โรงเรียนในสังกัด กทม.

 - กระทรวงวัฒนธรรม  - คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

 - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสื่อในยุคดจิิทลั ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) ส่ือเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนในทกุช่วงวัยเหน็ถึงควำมจ ำเปน็ ประโยชน์จำกกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ ส่งเสริมใหเ้กิด
ควำมตระหนักรู้ กำรเลือกบริโภคส่ือ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
กระบวนกำรส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือและสำรสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำ
ผลกำรส ำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เทำ่ทนัส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
ผลส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบคุลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
จัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบคุคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลส่ือและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

หลักสูตรด้ำนส่ือศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบงัคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในป ี2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

ปลูกฝังใหเ้กิดการรูเ้ทา่ทนัสื่อ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

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

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เทำ่ทนัส่ือส ำหรับเยำวชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใหก้ับผู้น ำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0803
1) หลักสูตรดา้นสื่อศึกษาไดร้บัการบรรจุในการศึกษาภาคบงัคับ (ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา) และระดบัอุดมศึกษา ภายในป ี2565
2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรูเ้ทา่ทนัสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เชน่ การใชต้วัชี้วัดการประเมนิ โดยบคุคลสามารถเขา้ใจ ประเมนิผล และ
ประเมนิคุณค่าขอ้มลูสื่อและสารสนเทศได ้ซ่ึงแบง่ออกเปน็ 4 ตวัชี้วัดย่อย ไดแ้ก่
       (1) การเขา้ใจ หมายถึง บคุคลสามารถเขา้ใจความส าคัญของผู้ใหบ้รกิารขอ้มลูสื่อและสารสนเทศตอ่สังคม
       (2) การประเมนิผล หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิผล วิเคราะห ์เปรยีบเทยีบ เรยีบเรยีง เชื่อมโยง และประยุกตใ์ชเ้กณฑ์เบื้องตน้ เพ่ือประเมนิผล
ขอ้มลูและสารสนเทศที่ไดร้บัและแหล่งที่มาของขอ้มลู รวมถึงผู้ใหบ้รกิารขอ้มลูและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมนิคุณค่า หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือขอ้มลูสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บคุคลสามารถสังเคราะห ์และจัดการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จ านวนรายการที่มเีน้ือหาสาระสรา้งสรรค์มปีระโยชน์ บนส านึกของความเปน็ไทยรว่มสมยัและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างผู้มอีารยธรรมเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

 - กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

 - หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะกำรส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 - กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี (ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยุคนิวนอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษำ
 และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
ส่งเสริมใหน้ักศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดท ำเนื้อหำของส่ือส ำหรับเผยแพร่ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏบิติัจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรท ำข่ำว ท ำส่ือ เกิดควำมตระหนักในกำรน ำเสนอและเสพข่ำวในทกุมิติ จรรยำบรรณในกำรท ำส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 2 (M2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรูเ้ทา่ทนัสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัยะลำ BR0803X01 โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทั่วไป

ปงีบประมำณ  2564  จ ำนวน  
นักศึกษำลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย .64 466,000           เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803X02 1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 64

        9,409,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 3.1เพื่อใหป้ระชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพื่อเปน็ Digital 
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี 
และได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภยั โดยกิจกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ส่ือกำรเรียนรู้ พฒันำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพื่อเตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen จ ำนวน 15 เร่ือง
   2. คนไทยกลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำย)ุ มีควำมตระหนัก
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทกัษะในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิด
ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital 
Literacy) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

งำนสนับสนุน
ภำรกิจ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม กำร
พฒันำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย 
(เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพื่อ
เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับกำรท ำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคง
ปลอดภยั)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2) สร้ำงใหน้ักศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเปน็ผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพที่มีพื้นฐำนด้ำนผู้ส่ือข่ำว นักข่ำว
ในกำรเปน็กลุ่มนักส่ือสำรมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3) ประชำชน/เครือข่ำยนักส่ือสำร มีควำมรู้เทำ่ทนัส่ือและข่ำวปลอม สำมำรถส่ือสำรข้อมูลกันได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) 
ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครอืขา่ยนักสื่อสารไดร้บัการพัฒนาใหม้คีวามรูด้า้นสื่อสารมวลชนที่รูเ้ทา่ทนัสื่อ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1) บคุลำกรผู้สอนด้ำนกำรส่ือสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรส่ือสำรในยุคดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังกลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS3 

MS1, MS2, MS4 

MS1.1, MS4.2, 
MS4.3 

MS3 
MS1.1, MS3.1, 
MS4.1 

MS1.2 MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

BR0803X03 โครงกำรยกระดับ
ทกัษะดิจิทลั
ส ำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
 - กิจกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเปน็
ก ำลังคนดิจิทลัสู้
ภยัไซเบอร์

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

        9,315,300  โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ประเทศไทย 

BR0803X04 กำรจัดอบรม
สัมมนำใหก้ับ
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบนัเทงิ
 และส่ือมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ใหม้ี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยุค 5G
 และ New 
Normal

เพื่อยกระดับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบนัเทงิ 
และส่ือมวลชนร่วมไปถึงประชำชน 
ใหม้ีควำมสอดคล้อง กับ
สถำนกำรณ์เทคโนโลยีดิจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
 และบคุลำกรด้ำนกำรส่ือสำรใหม้ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนกำร ส่ือสำรในยุค
ดิจิทลั ซ่ึงอยู่ในกิจกรรมปฏรูิป
ประเทศที่ 3 กำรยกระดับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ ในขั้นตอนที่ 2 กำรรณรงค์
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือ และขั้นตอนที่ 3 
กำรพฒันำบคุลำกรในกำรสอนและ
ใหค้วำมรู้ด้ำนส่ือสำรมวลชนที่
รู้เทำ่ทนั (จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

พ.ย. 64         2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนคร BR0803X05 โครงกำรกำร
พฒันำและ
ยกระดับศักยภำพ
นักวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภฏัพระนคร

สถำบนัฝึกอบรมมีเนื้อหำกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64 2,560,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 4.3

ส ำนักงำน กสทช. BR0803X06 โครงกำรพฒันำ
ทกัษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกี่ยวกับกิจกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทศัน์ เพื่อกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำง
รู้เทำ่ทนั 

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกิจกำรกระจำย
เสียงและโทรทศัน์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงรู้เทำ่ทนั ในระดับ
มัธยมศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ป ี2564 - เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X07 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับอุดมศึกษำ

ประสำนควำมร่วมมือจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนส่ือสำรมวลชนจำก
มหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกันพจิำรณำเพื่อด ำเนินกำร
ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกันในทกุมหำวิทยำลัย และใหม้ีคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ด ำเนินกำรด้วย

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เหน็ควรใหม้กีารด าเนินงานตามมตทิี่ประชมุ ซ่ึงยังไมไ่ดข้อ้ยุตกัิบหน่วยงาน****

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X08 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับ
ประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X09 โครงกำรอบรม 
ประชำสัมพนัธ์ 
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพื่อพฒันำ
ทกัษะกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือใหก้ับ
บคุคลทกุช่วงวัย

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X10 โครงกำรเพื่อ
ส่ือสำรให้
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X11 โครงกำรส ำหรับ
ประชำชนใน
ชุมชนและผู้สูงอำยุ
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง 

 ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทั้งในส่วนกลำงและภมูิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง

ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจำกปจัจุบนัมีข่ำวสำรที่บดิเบอืน หรือเปน็เทจ็ และ
ส่งผลใหเ้กิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคล่ือนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
รวมทั้งสร้ำงช่องทำงและลดข้อจ ำกัดในกำรส่ือสำร

ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เพื่อใหก้ำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
เทำ่ทนัส่ือมีกำรก ำหนดมำตรฐำนและเปน็ไปอย่ำงต่อเนื่อง

ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม ประชำสัมพนัธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทกัษะกำรรู้เทำ่ทนัส่ือใหก้ับบคุคลทกุช่วงวัย

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน
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9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสังคม  
 



9. สังคม
 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้างหลักประกนัรายได้หลังวัยเกษียณที่

เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
1. มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหนจ็บ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 
3. * อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

 BR0902 ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพืน้ที ่
เพือ่ใหส้ามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย

1. มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ีการบรูณาการในระดับพืน้ที่
2. มีการวิเคราะหข์้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์

 BR0903 การปฏรูิปการขึ้นทะเบยีนคนพิการ เพือ่ใหค้นพิการได้รับสิทธิ 
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง

1. การก าหนดค านยิาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกนัแต่ละหนว่ยงาน
2. การแกไ้ขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยืน่ค าขอมีบตัรประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพือ่อ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากดัในการเข้าถึงการ
ออกบตัรประจ าตัวคนพิการ 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกบัหนว่ยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องได้ ภายในป ี2565

 BR0904 การสร้างกลไกทีเ่อื้อใหเ้กดิชุมชนเมืองจัดการตนเอง 1. มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ .ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

 BR0905 การสร้างมูลค่าใหก้บัทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บัประชาชน 1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิปและนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมาย
อื่นๆ อันจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่น ตามทีก่ฎหมายอนญุาตใหท้ า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีดิ่น และเร่ิมประเมินมูลค่าทีดิ่นของส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเนน้ทีดิ่นกรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้ขายใหก้บัเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนบุญัญัติอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจัดทีดิ่นใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัส านกังาน การ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม เพือ่ใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นได้
4. เร่ิมปฏบิติัการใหเ้ช่าซ้ือทีดิ่น ส .ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตก
ลงกบักรมทีดิ่นและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางกอ่น

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock) BR0901
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock ประชาชนมคีวามมั่นคงดา้นรายไดเ้มื่อถึงวัยเกษียณอาย/ุหลังพ้นวัยท างาน

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) 

 - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) ม ีพ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิพ.ศ. ....

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบงัคับใช้

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มขีอ้เสนอแนวทางการปรบักฎระเบยีบ กอช 

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบยีบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุ

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) คณะกรรมการกองทนุการออมแหง่ชาติเหน็ชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช. 

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณา

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษยีณ
ที่เพยีงพอ

ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบงัคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 195 (ล้านบาท)  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

MS 1 ด้านสังคม

กองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบยีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบยีบ กอช.

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 ด้านสังคม

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64

ธ.ค.-64

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก.ย.-64

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของร่างพระราชบญัญัติกองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
 กบช.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การมรีะบบการออมเพ่ือสรา้งหลักประกันรายไดห้ลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เม.ย.-64

MS1.1 MS1.2 MS1.3 
MS1, 

MS2.1, MS2.2 MS1.4, MS2.3 

231



แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน)
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  - ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  - กรุงเทพมหานคร

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มรีะบบการจัดเก็บขอ้มลูและจัดท าฐานขอ้มลูกลางทางสังคมที่มกีารบรูณาการในระดบัพ้ืนที่
เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน
เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มกีารวิเคราะหข์อ้มลูและจัดกลุ่มการใชข้อ้มลูในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง
เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มกีารสื่อสารและบรหิารจัดการขอ้มลู
เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) สร้างความรู้และความเข้าใจใหป้ระชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) มรีะบบคลังความรูด้า้นอาชพีดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X01 โครงการพฒันา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระยะที่ 2

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 -

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ผลักดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสังคมและคลังความรูใ้นระดบัพ้ืนที่ เพ่ือใหส้ามารถจัดสวัสดกิารและสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชพีที่ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย

1. ชมุชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพ้ืนที่ที่เปดิเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือใหท้กุภาคส่วนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนดนโยบายและแก้ไข
ปญัหาที่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่

2. บคุคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลังขอ้มลู ส าหรบัการประกอบอาชพีที่รวดเรว็ น่าเชื่อถือ และมอีาชพีเพ่ือใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้บั
ขอ้มลูที่ถูกตอ้งและสรา้งสรรค์

ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก.ค.-ต.ค. 65
ก.ค.-ก.ย. 65
ก.ย.-ต.ค. 65

BR0902

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค.-ธ.ค. 64

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

มิ.ย.-ก.ค. 65

ก.พ.-มี.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
ม.ค.-ก.ค. 65
ม.ค.-มิ.ย. 65

MS1 MS1.1 MS3 MS4 
MS2.1 MS3.1 

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

MS2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X02 โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห ์
และประมวลผล
ข้อมูล

จ านวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          1,440,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X03 โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพฒันาชุมชน BR0902X04 การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพฒันา
ชุมชน

12.9 ล้านครัวเรือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

      413,418,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมการปกครอง BR0902X05 โครงการพฒันา
ต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon 
Smart Team)

จ านวน 7,255 ต าบล ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

    2,701,876,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X06 โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อบริหาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

        30,245,400 MS 1 - MS3

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X07 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        27,294,440 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0902X08 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ (1
 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 
3,000 ต าบล

กุมภาพนัธ์ - 
ธันวาคม 2564

  10,629,600,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS 4

"เปา้หมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล
 การบนัทกึข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานบนัทกึข้อมูล
2) มีระบบการบริการบนัทกึข้อมูล
มาตรฐานแบบบรูณาการ ส าหรับ
การสงเคราะหแ์ก่กลุ่มเปา้หมาย 
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง 
พม. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล  เพื่อเตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการใหบ้ริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และใหบ้ริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบใหป้ระชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ BR0902X09 โครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด 
(โครงการส่งเสริม 
และเพิ่มองค์
ความรู้ในการบรู
ณาการสถิติจาก
ข้อมูลการ
บริหารงานและ
สถิติจากการ
ส ารวจในระดับ
พื้นที)่

งบประมาณ 2565 MS 3

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

BR0902X10 โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิารแหง่ชาติ  - องค์กรด้านคนพกิาร  - กระทรวงมหาดไทย

 - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงแรงงาน  - ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  - ส านักงานสถิติแหง่ชาติ -กรมการแพทย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปจัจุบนัมคีวามแตกตา่งกันแตล่ะหน่วยงาน

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) การประเมินความพกิารเชิงประจักษ ์

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) การส ารวจคนพกิารที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพกิาร

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ลดเอกสารประกอบการยืนค าขอมีบตัรประจ าตัวคนพกิาร 

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) การเชื่อมโยงขอ้มลู การจัดท าระบบขอ้มลูดา้นคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้นคนพิการ

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบตัรประจ าตัวคนพกิาร ณ สถานพยาบาล

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) การพฒันาระบบบตัรประจ าตัวคนพกิารแบบอิเล็กทรอนิกส์

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ระบบฐานขอ้มลูคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งได ้ภายในป ี2565

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพกิารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การปฏริปูการขึ้นทะเบยีนคนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง

(1) คนพิการทกุคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อย่างมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างทั่วถึง 
เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัการสนับสนุนอย่างรอบดา้น

การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพกิาร ค านิยามใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกัน

การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแหง่ชาต ิว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขการยื่นค าขอมบีตัรประจ าตวั คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
การออกบตัรประจ าตวัคนพิการ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ม.ค.64 - มี.ค.65

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

ม.ค.64 - ม.ีค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR0903

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค.64 - ธ.ค.64

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - ม.ีค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

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

MS4 MS1, MS2 MS3 
MS4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร

BR0903X01 การเชื่อมโยงข้อมูล
 การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพกิาร

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัร
ประจ าตัวคนพกิาร ณ 
สถานพยาบาลและระบบบตัร
ประจ าตัวคนพกิารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร

BR0903X02 กิจกรรมปฏรูิปการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อ
การพฒันา
คุณภาพชีวิตค
พกิาร

 - คนพกิารสามารถเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
 - การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ 
สวัสดิการคนพกิารกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น สงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น)
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X01 การจัดท าระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มีระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
 พ.ศ. .... จ านวน 
1 ฉบบั

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

มีระบบการติดตามผลการจัดต้ังชุมชน และผลการด าเนินงานของชุมชน

มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

มแีนวทางในการจัดตั้งชมุชนและแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการชมุชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมุชน

มีแนวทางการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพฒันาศักยภาพชุมชน

มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ.ศ. ....

จัดท าร่างระเบยีบและเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วามเหน็ชอบร่างระเบยีบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบยีบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

กทม. ทบทวนระเบยีบที่เก่ียวขอ้งกับกลไกส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของชมุชน

แก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพฒันาชุมชน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .....
แก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-ก.ย. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค.64 - ม.ค. 65

มีคู่มือการปฏบิติังานส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคู่มือการปฏบิติังานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มกีลไกการตดิตามผลการจัดตั้งชมุชนและประเมนิศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

พ.ค.-ส.ค. 64

การสรา้งกลไกที่เอ้ือใหเ้กิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ค.-พ.ค. 64

ม.ค.-เม.ย. 64

เม.ย.-พ.ค. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

MS1 
MS2 MS1.1 

MS2.1, MS2.2 

MS3.1 

MS3.2 

MS4.1, MS4.2 MS3 

MS1.2 

MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X02 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
ด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและส าหรับ
คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพทัยา 1 แหง่

พฤษภาคม 2564 -
 มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : 
จัดท าในรูปแบบ 
e-book โดยไม่ใช้

งบประมาณ

MS 3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X03 การติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและ
 การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพทัยา 1 แหง่

ตุลาคม 2564 -
ธันวาคม 2565

MS 4

กรุงเทพมหานคร BR0904X04 การแก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

แก้ไขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน 
พ.ศ.... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

กรุงเทพมหานคร BR0904X05 การแก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพฒันาชุมชน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ.
 .....

แก้ไขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการ
พฒันาชุมชน 
(ฉบบัที่ ...) พ.ศ.
 ..... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหง่ชาต ิ(สคทช.)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แหง่ชำติ (สคทช.)

BR0905X01 โครงกำรศึกษำ
ควำมเปน็ไปได้ใน
กำรด ำเนินงำน
เพื่อกำรสร้ำง
มูลค่ำที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน

ศึกษำแนวทำง มำตรกำรในกำร
สร้ำงมูลค่ำทุ่ดินที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชนเพื่อใหเ้ปน็ไปตำม
เปำ้หมำยของกิจกรรมปฏรูิปที่ 5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บำท

เสนอขอ
งบประมำณ 

ประจ ำป ีพ.ศ. 
2565

MS 1
MS 5

 - ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  - ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
- กรมธนำรักษ ์ - กรมที่ดิน  - สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหง่ชาต ิเรือ่ง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิปฏริปูและนโยบายจัดที่ดนิใน
กฎหมายอ่ืนๆ อันจะมผีลกับการเพ่ิมมลูค่าที่ดนิ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหท้ า

ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการตั้งหรอืควบรวมองค์กรที่จะชว่ยซ้ือขายที่ดนิดอ้ยค่า สิทธิการเชา่ การเชา่ซ้ือ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใชท้ี่ดนิที่รฐัใหใ้ชใ้หเ้ชา่ หรอือ่ืนๆ ในเชงิพาณิชย์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ตดิตามอนุบญัญตัอ่ืินๆ ที่เก่ียวกับการจัดที่ดนิใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับส านักงาน 
การปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิได้

เริม่ปฏบิตักิารใหเ้ชา่ซ้ือที่ดนิ ส.ป.ก. โดยความสมคัรใจของเกษตรกรเทา่ที่เหมาะสมและจ าเปน็ ทั้งการสรา้งความ
ตกลงกับกรมที่ดนิและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้านสังคม 

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดองค์กรในการประเมนิมลูค่าที่ดนิ และเริม่ประเมนิมลูค่าที่ดนิของส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดบัแรก โดยเน้นที่ดนิกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ไดข้ายใหกั้บเอกชนไปแล้ว

การสรา้งมลูค่าใหกั้บที่ดนิที่รฐัจัดใหกั้บประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนที่ไดร้บัการจัดสรรที่ดนิจากรฐั สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ หรอืหนังสือ/เอกสารใหใ้ชท้ี่ดนิที่ไดร้บัจากรฐัไปใชเ้ปน็
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทนุสาหรบัการประกอบอาชพี

MS1 MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

BR0905X02 โครงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินท ำกิน
แก่เกษตรกรรำย
ย่อยแล
ผู้ด้อยโอกำส 
กิจกรรม
กำรศึกษำ
ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำร
ปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและ
ประชำชน

เพื่อใหไ้ด้ร่ำงพระรำชบญัญัติกำร
ปฏรูิปที่ดินฉบบัใหม่ ทั้งฉบบัที่มี
ควำมทนัสมัยและสอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปจัจุบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บำท

งบประมำณ
ประจ ำป ีพ.ศ. 

2564

MS 3
MS 4

กรมธนำรักษ์ BR0905X03 กำรส ำรวจข้อมูล
และปรับปรุง
รำคำประเมินที่ดิน
 ใน
กรุงเทพมหำนคร
และ ในภมูิภำค

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

18,002,750 บำท

ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2565
27,887,690

บำท

งบประมำณ
แผ่นดินประจ ำป ี
พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2565

MS 2

สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำร
ที่ดิน  (องค์กำรมหำชน) (บจธ.)

BR0905X04 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บำท

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

แผนปฏรูิปประเทศ
ด้ำนสังคม

ประเด็นกำรปฏรูิป 4
 ระบบสร้ำงเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม ผลักดัน 
พ.ร.บ. ธนำคำรที่ดิน

เปำ้หมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให ้บจธ. 
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเปน็
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินร ำค ำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดใหก้ับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดใหป้ระชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อใหไ้ด้รำยละเอียด ในกำร
ด ำเนินกำรที่เปน็รูปธรรมและสำ
มำรรถด ำเนินกำรได้โดยเร็ว อำท ิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพนัธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ 
แหล่งทนุ และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
 ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกัน เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซ่ึงมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรอย่ำง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
 และเอกชน เพื่อเปน็รูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
 หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

ศึกษำแนวทำง 
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เปน็
หน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน 
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ใน
กำรต้ังหรือควบ
รวมองค์กรที่
จะช่วยซ้ือขำย
ที่ดินด้อยค่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ 
กำรเช่ำซ้ือ โดย
กำรผ่อนช ำระ
กำรประกัน
ควำมเส่ียงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ใหเ้ช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์

1. เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล ให้
เปน็ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับ
กำรน ำเข้ำระบบประเมินรำคำที่ดิน
2. เพื่อส ำรวจข้อมูลหน่วยงำนที่ดิน
ที่มีผลต่อกำรประเมินรำคำที่ดิน
และน ำไปใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ปรับปรุงหน่วยงำนที่ดินส ำหรับ
ก ำหนดหน่วยงำนที่ดินเพิ่มเติมต ำม
ข้อเทจ็จริงของสภำพพื้นที่ที่มีกำร
เปล่ียนแปลง
3. เพื่อส ำรวจข้อมูลรำคำซ้ือขำยที่
มีผลต่อรำคำประเมินที่ดิน และ
กำรจัดเก็บฐ ำนข้อมูลรำคำซ้ือ
ขำยพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
พจิำรณำก ำหนดรำคำหน่วยที่ดิน
ใหส้อดคล้องกับข้อมูลรำคำตลำด
4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ที่ดินและข้อมูลรำคำซ้ือขำยให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพื่อให้
เปน็ไปตำมพระรำชบญัญัติกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แหง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพื่อจัดท ำร่ำงบญัชีรำคำ
ประเมินที่ดินและร่ำงแผนที่
ประกอบกำรประเมินรำคำที่ดินให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปำ้หมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให ้บจธ. 
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเปน็
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินร ำค ำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดใหก้ับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดใหป้ระชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อใหไ้ด้รำยละเอียด ในกำร
ด ำเนินกำรที่เปน็รูปธรรมและสำ
มำรรถด ำเนินกำรได้โดยเร็ว อำท ิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพนัธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ 
แหล่งทนุ และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
 ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกัน เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซ่ึงมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรอย่ำง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
 และเอกชน เพื่อเปน็รูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
 หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

ศึกษำแนวทำง 
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เปน็
หน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน 
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ใน
กำรต้ังหรือควบ
รวมองค์กรที่
จะช่วยซ้ือขำย
ที่ดินด้อยค่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ 
กำรเช่ำซ้ือ โดย
กำรผ่อนช ำระ
กำรประกัน
ควำมเส่ียงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ใหเ้ช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์
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10 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านพลังงาน  



BR1001 ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกจิการ
ไฟฟา้ที่แท้จริง

1. จดัต้ังเป็น One Stop Service อยา่งแท้จริง
2. ปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญติัการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากบักจิการพลังงาน

BR1002 การพฒันาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 1. มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 
2. มีขอ้มูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนยฯ์ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

BR1003 การใชม้าตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใชม้าตรการธุรกจิบริษัทจดัการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

BR1004 การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพือ่การเปี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกจิหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกจิใหม่ (New 
S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพือ่ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

BR1005 ปรับโครงสร้างกจิการไฟฟา้และธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ เพือ่เพิม่
การแขง่ขนั

1. มีแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพือ่เพิม่การแขง่ขนัและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้ 
3. ส่งเสริมให้เกดิการแขง่ขนัเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ

10. พลังงาน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสั BR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การด าเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน กกพ. BR1001X01 การปรับปรุงอนุญาตการประกอบ
กจิการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(OSS) เพื่อลดขั้นตอนและการขอ
อนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซ
ธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme และปรับปรุงรายการ
เอกสารการขออนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

ส านักงาน กกพ.
ร่วมกบั กฟน./กฟภ.

BR1001X02 ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
 และติดตามประเมินผลเพื่ออ านวย
ความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน กกพ. ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) 
ผ่านเทคโนโลยดิีจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. 65

- -

MS1.3

ส านักงาน กกพ. BR1001X03 การปรับแกไ้ข พ.ร.บ.ประกอบ
กจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 65

20,000,000              โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1
MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรอืกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

มีระบบ KPI ส าหรบัการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ต.ค. 63 - กย. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบักระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และปรบักระบวนการอนุมัติโครงการภาครฐัและเอกชนให้
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จรงิ BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ 
ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการ
อนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ.

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการ
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

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

จดัตั้งเป็น One Stop Service อยา่งแท้จรงิ  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

MS 3 

MS 1, MS 2 

MS 1.1 MS 1.2, MS 1.3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การด าเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1001X04 ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย
 พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย
ของกระทรวงพลังงานพิจารณา
เห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค.63
เม.ย.63
ก.พ.64

พ.ค.64
ธ.ค.65

- -

MS 2

ส านักงาน กกพ. BR1001X05 มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และ
ระบบ KPI ติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ ในการอ านวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า
หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ
อนุญาตจากส านักงาน กกพ.

12 ต.ค. 63 - - MS3

ส านักงาน กกพ. BR1001X06 มีระบบ KPI ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลคณะกรรมการกากบั
กจิการพลังงาน และจัดท าร่าง
กฎหมาย ได้แก ่(ร่าง) ระเบียบ กกพ. 
เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  และ (ร่าง) 
ระเบียบ กกพ. เร่ืองมาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อมฯ

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X01 การจัดต้ังศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ธ.ค.63 - ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ MS1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X02 การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการของ
ศูนย ์ (จ้างเหมาบริการ)

ต.ค.64 - ธค.65                   540,000 งบประมาณแผ่นดิน MS1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X03 โครงการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทุนอนุรักษ์ฯ MS1 MS2 MS3

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X04 โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ช่วยวเิคราะห์และแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เพื่อรองรับการเป็น
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65 10,033,659 งบประมาณแผ่นดิน MS1 MS2

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X05 โครงการประชาสัมพันธ ์สร้างความรู้
ความเข้าใจส าหรับการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X06 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65                4,484,600 งบประมาณแผ่นดิน MS4

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

มีผลการศึกษารปูแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR1002
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจดัเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ด้านพลังงานทั้งจากภาครฐัและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจยัเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ล าดับ

MS 1 
MS 2 
MS 3 
MS 4 
 

MS 3.1 MS 3.2 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1003X01 ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษทัจัด
การพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64 - - MS1

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1003X02
แนวทางน าร่องบริษทัจัดการพลังงานใน
หน่วยงานของรัฐ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นการปฏรูิปที่ 14
 การใช้มาตรการบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO)

 ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏบิติัทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษทัจัดการพลังงาน

มีแนวปฏบิติัและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO)

มี.ค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มแีนวทางโครงการน ารอ่งบรษัิทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรฐั ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

การใชม้าตรการบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั BR1003
อาคารควบคุมภาครฐัตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใชพ้ลังงานลง โดยน ากลไกบรษัิทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มาพัฒนาใชใ้นการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกินบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี มิ.ย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบญัชกีลาง (บก.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใชม้าตรการธุรกิจบรษัิทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัไดจ้รงิ ธ.ค.-64

ล าดบั

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท) ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปูประเทศ

 (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน

BR1004X01 โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝ่ังงทะเลตะวนัออก และพื้นททีี่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                 กองทนุเงิน
อุดหนนุสัญญา
และสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏรูิป 8 :
การพัฒนาปโิตรเคมี
ระยะที่ 4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ล าดับ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

การพัฒนาปิโตรเคมรีะยะที่ 4 เพ่ือการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม ่ (New 
S-Curve) BR1004
สร้างมลูค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขดีความสามารถการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นประเทศเขา้สู ่
Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เก่ียวขอ้ง )

ก าหนดแนวทางการด าเนนิการและสิทธปิระโยชนส์ าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโิตรเคมีในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มผีลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมภีณัฑ์ที่มมีลูค่าสูงขึน้และรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มแีนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในระยะยาว

MS 1 MS 2.1  MS 2 
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

สร้างโอกาสใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภมูิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย 
อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเหน็ชอบจากคณะ
คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ธ.ค. 65

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการ
พยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ าหนา่ยใหม้ีความทนัสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนัและปฏริูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ก.ย. 65มแีผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

ล าดับ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนั BR1005

ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

น าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมนอ้ยกวา่เชือ้เพลิงฟอสซิลชนดิอืน่มาสร้างประโยชนสู์งสุด (สนพ./ชธ.) ธ.ค. 65

มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติใหส้ะทอ้นต้นทนุ (สนพ.)

ธ.ค. 64

มี.ค. 65

มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

มิ.ย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบรูณาการการลงทนุและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ป ีของการไฟฟ้าทั้ง 3 แหง่ 
(สนพ./ส านกังาน กกพ.)

จัดหาก๊าซธรรมชาติใหม้ีความต่อเนือ่งและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนที่น าทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.)

มีระเบยีบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านกังาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแขง่ขนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

MS 1, MS 2, MS 3 

MS 1.3 MS 1 
MS 2.1 
MS 2.1 

MS 2.3, MS 2.4 
MS 3.2, MS 3.3, 

MS 3.4 
MS 3.1 

MS 1.1 MS 2.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X01 โครงการส ารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาวเพื่อใหร้องรับความต้องการไฟฟ้าที่
เกิดขึน้จาก Disruptive Technology

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64 15,000,000                 กองทนุพัฒนาไฟฟ้า MS1.1

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X02 การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบบั
ใหม่ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

ต.ค.63 - ก.ย.65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS1.2
 MS1.3

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X03 โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

23 มี.ค. 63 - ธ.ค. 64 12,390,000                 งบประมาณแผ่นดิน MS2.1

ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

BR1005X04
การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปดิ
ใหใ้ช้หรือเชือ่มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(ในพื้นที่ โครงการ ERC Sandbox)
- ส านกังาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหนา่ยจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับการ
เปดิใหใ้ช้หรือเชือ่มต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าส าหรับ บคุคลที่สาม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้
ความเหน็ชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)/การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.)

BR1005X05 จัดท าข้อก าหนดการใช้หรือเชือ่มต่อ
ส าหรับบคุคลที่สาม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพื้นที่
โครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA
 Code ได้ก็ต่อเมือ่ภาคนโยบายมีการ
ทบทวนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้
สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซ้ือขาย
ไฟฟ้าแล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X06 เสนอ กพช. เพื่อพิจารณานโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2564-2568 
(นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า)

ม.ค. 64-มี.ค.64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.3

BR1005X07 ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า
ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.3

1) เสนอ กพช. เหน็ชอบหลักเกณฑ์
การก ากหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้า

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

2) กกพ. เหน็ชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภายใน ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ  - MS2.3
ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X08 การจัดท าและเสนอ กพช. พิจารณา
กรอบแนวทางการบรูณาการท างานเพื่อ
จัดท าแผนบรูณาการลงทนุและการ
ด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) /ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

BR1005X09 จัดท าแผนบรูณาการการลงทนุและการ
ด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ป ีร่วมกับ สนพ. 
ภายใต้คณะท างานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า - น าส่งแผนบรูณาการฯ ที่ผ่าน
ความเหน็ชอบจาก กกพ. ให ้สนพ. 
น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏรูิป 6 : 
ปฏรูิปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
พลังงานที่เกีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติ

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS 3.1

ประเด็นปฏรูิป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า

ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

MS 1, MS 2, MS 3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ประเด็นปฏรูิป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (ชธ.) BR1005X11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการประเมินศักยภาพเชือ้เพลิง
ธรรมชาติ เพื่อการก ากับดูแลการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลียม และการเตรียมการ
เปดิยืน่ขอสิทธสิ ารวจและผลิตปโิตรเลียม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดท าระบบส ารองข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพเชือ้เพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษา
ศักยภาพเชือ้เพลิงธรรมชาติ

ปงีบประมาณ 2565  4,000,000   เสนอขอต้ัง
งบประมาณ ในป ี65 -

MS 3.2

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (ชธ.) BR1005X12 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนนิการ
ประเมินสภาพติดต้ัง อุปกรณ์การผลิต 
อุปกรณ์สนบัสนนุ และทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการปโิตรเลียมในแปลง
ส ารวจที่ก าลังจะส้ินอายุสัมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65                  78,360,000 งบกลาง MS 3.2

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X13 การน าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมนอ้ยกวา่เชือ้เพลิงฟอสซิลมา
ใช้สร้างประโยชนสู์งสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.3

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X14 การจัดท าแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการ
แข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในธรุกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.4

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X15 มีแผนการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของ
ภมูิภาค (Regional LNG Trading Hub)

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

ประเด็นปฏรูิป 7 : 
ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาติ
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11 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 



11. การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ

ทุจริต
1. องค์กรชุมชนในระดับจงัหวัดเกดิการเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจงัหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมา บรูณาการร่วมกนั ร่วมกบัส านักงาน ป .ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพือ่พัฒนากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปดิเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิัลแพลตฟอร์ม  
2. การพัฒนาช่องทางการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปดิตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสอย่าง
ครบวงจร ใหผู้้แจง้เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับและความปลอดภยั ตลอดจนการจดัท าระบบใหม้ีการ
แจง้ผลการติดตามใหก้บัผู้ร้องเรียนหรือผู้แจง้เบาะแสได้รับทราบ
3. การบงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส รวมถึงการใหค่้าตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
พ.ศ. 2562) ใหม้ีผลในทางปฏบิติัอย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสร้างการรับรู้เกี่ยวกบักฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
และการมีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแกก้ฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่หา้มเจา้หน้าที่ของรัฐและหวัหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกบับคุคลที่แสดงความเหน็หรือเปดิโปงเบาะแส
เกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และ
ส่ือมวลชน เพือ่ปกปอ้งคนที่ออกมาเปดิโปงหรือแสดงความเหน็โดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพือ่สนับสนุนใหป้ระชาชนและเจา้หน้าที่ของรัฐร่วมเปน็
หเูปน็ตา

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏบิติัในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออก
กฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กบัการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แกป่ระชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกบัหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้
2. เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกนั อย่างรวดเร็วพร้อมกบับรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจทิัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตใหเ้ข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ 
มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จ านวนเร่ือง/คดีที่เจา้หน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน /คดีที่ตน
รับผิดชอบ มีจ านวนลดลง
4. นิติบคุคลที่กระท าความเสียหายใหก้บัประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 1. ใหห้น่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิติัหน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มีการบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญัติ พร้อมกบัใหม้ีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกบัการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มีการยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจา้หน้าที่ของรัฐต่อหวัหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกดัหรือปฏบิติังานอยู่ เพือ่ใช้เปน็
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกบัการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อมกบัน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใช้กบัหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่เหมาะสมเพือ่ยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิง
นโยบาย ภายในป ี๒๕๖๕
3.  หน่วยงานเจา้ของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ 
(eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))

253



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) เกิดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำรที่ส ำคัญ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพื่อพฒันำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ม.ิย. 65

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง อำท ิคณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกันและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ป ี2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกันและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน ป ี2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - ม.ิย. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
อย่ำงน้อย 2 แนวทำง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงที่ปฏบิติัร่วมกันในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกับ ส ำนักป.ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมำ บรูณำกำรร่วมกัน ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ท.และส ำนักงำน
 ป.ป.ช. ด้ำนกำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทจุริต

ธ.ค. 65

มีแผนงำน มำตรกำร และกิจกรรมส ำคัญ ที่มีกำรบรูณำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ป.ป.ช. 
และหน่วยงำนอื่นๆ ในระดับพื้นที่
 - ป ี2564  จ ำนวน 5 จังหวัด 25 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด 1,565 ต ำบล

 

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64
ม.ค. 65 - มี.ค. 65

มีกำรบรูณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกับองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกุศลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน อำท ิส ำนักงำน 
ป.ป.ช.  ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทจุริต ศูนย์คุณธรรม  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

BR1101
1. ส่งเสรมิใหเ้ครอืขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมสี่วนรว่มในการปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน
ทอ้งที่ของตนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตย์สุจรติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้ง กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทสีมัชชำประชำชนในระดับต ำบล 
 - ป ี2564  จ ำนวน 15 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 5 เครือข่ำย)

ธ.ค. 64

 - เกิดกำรประชุมแกนน ำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน 5 จังหวัด (ป ี64) 
 - เกิดกำรประชุมแกนน ำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน  39 จังหวัด (ป ี65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถำบนัพฒันำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101X01 โครงกำรปอ้งกัน
และต่อต้ำนกำร
ทจุริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ป ี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน 
องค์กรชุมชนที่ด ำเนินกำรปอ้งกัน
และต่อต้ำนกำรทจุริตในระดับ
จังหวัด ป ี2564 จ ำนวน 5 จังหวัด
 ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด  
2. มีจ ำนวนต ำบลที่มีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรปอ้งกันและต่อ
ต่ำนกำรทจุริตในพื้นที่ ป ี2564 
จ ำนวน 25 ต ำบล ป ี2565 จ ำนวน
 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เคร่ืองมือกำรปอ้งกันและต่อต้ำน
กำรทจุริตของภำคประชำชน 
องค์กรชุมชน

วันที่ 1 มกรำคม 
2564 วันส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยำยน 
2565

ป ี2564 จ ำนวน 
5,520,100 บำท 
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทนุปอ้งกัน
และปรำบปรำม
กำรทจุริต
แหง่ชำติ) ป ี2565
 จ ำนวน 
261,131,300 
บำท (เสนอ
แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อ 
สนง.ปปช.

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X02 โครงกำรพฒันำ
แผนที่พื้นที่เส่ียง
ต่อกำรทจุริตใน
ประเทศไทยอย่ำง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนื่อง
จำกโครงกำรปกั
หมุดพื้นที่เส่ียงต่อ
กำรทจุริต)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,250,800 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.เกิดฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเรียง
และวิเครำะหข์้อมูลอย่ำงเปน็ระบบ
เพื่อใช้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปอ้งกัน
กำรทจุริต ปรำบปรำมกำรทจุริต 
รวมถึงเครือข่ำยภำคประชำชน 
น ำไปใช้ในกำรแก้ไขปญัหำกำรทจุริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรปอ้งกันกำร
ทจุริตทั้งระดับของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทจุริตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ได้รับ
ข้อมูลที่พอเพยีงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรท ำงำน ทั้งในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุริตที่เกิดขึ้นในอดีต
และปจัจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทจุริตที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเปำ้หมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทจุริตในประเด็นนั้น ๆ

MS3 

MS1.3 

MS3.1, MS3.2, 
MS4.1  

MS2.3  MS1 

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

MS2 
MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X03 โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ
กับส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำร
ปอ้งกันกำรทจุริต ในกำรส่งเสริม
ใหป้ระชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
 และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิติั
3.เกิดเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ใน
กำรปอ้งกันกำรทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           633,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X04 โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึง
ปญัหำ เข้ำใจและประพฤติปฏบิติั
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทจุริตคอร์รัป
ชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนัก
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
4. เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปญัหำไม่ลอกกำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        1,192,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X05 โครงกำร 
STRONG – 
องค์กรพอเพยีง
ต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,731,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS21. องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพฒันำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพยีงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

256



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X06 โครงกำร 
STRONG - จิต
พอเพยีงต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        4,297,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X07 โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภบิำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

1. คู่มือกำรพฒันำและส่งเสริมธรร
มำภบิำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พฒันำและส่งเสริมธรรมำภบิำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏบิติัในระดับ
พื้นที่ จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพฒันำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิติัในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           530,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร

ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X08 โครงกำร
ขับเคล่ือนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
กิจกรรมกับส ำนักงำน ป.ป.ท.  ไม่
น้อยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

1. ชุมชนมีจิตพอเพยีงต้ำนทจุริต 
โดยกำรมุ่งพฒันำชุมชนใหก้้ำวไป
ข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
ชุมชน ส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิดได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพยีง
ต้ำนทจุริต และเปน็แกนน ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จิตพอเพยีงต้ำนทจุริต 
เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำรกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพื้นที่

1. องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพฒันำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพยีงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

257



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X09 โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พฒันำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
 ของกลุ่มเปำ้หมำยแต่ละหลักสูตร 
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

BR1101X10 โครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

       14,778,400 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกันกำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกัน
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำร
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)

ล ำดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) จัดท ากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันการฟอ้งปดิปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปาก

  - ยกร่างกฎหมายที่อาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจัดรับฟงัความคิดเหน็

ธ.ค. 64

กำรแก้กฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือหำ้มเจ้ำหน้ำที่ของรฐัและหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัฟ้องรอ้งด ำเนินคดกัีบบคุคลที่
แสดงควำมเหน็หรอืเปดิโปงเบำะแสเก่ียวกับกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ (กฏหมำยปอ้งกันกำรฟ้องปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน นักขำ่ว และสื่อมวลชน เพ่ือปกปอ้งคนที่ออกมำ
เปดิโปงหรอืแสดงควำมเหน็โดยสุจรติตอ่กำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและเพ่ือสนับสนุนใหป้ระชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรฐั
รว่มเปน็หเูปน็ตำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65

  - จัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปากของประเทศไทย กฎหมายปอ้งกันการฟอ้ง
ปดิปากที่เหมาะสมและเปน็ไปได้ที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

ธ.ค. 65

จัดท าระบบปกปดิตัวตนเพื่อใหผู้้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเก็บรักษาความลับ และ
ความปลอดภยั (ส านักงาน ป.ป.ช)

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

กำรบงัคับใชก้ฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรใหค่้ำตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองชว่ยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ใหม้ผีลในทำงปฏบิตัอิย่ำงจรงิจังและมปีระสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสรำ้งกำรรบัรูเ้ก่ียวกับกฏหมำยดงักล่ำวในวงกว้ำงเพ่ือสรำ้งควำมเชื่อมั่นและกำรมสี่วนรว่มในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

บงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้งการเข้าถึงความปลอดภยั การจัดท าระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบยีบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิติั (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

หน่วยงานภาครัฐเปดิเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กำรพัฒนำชอ่งทำงกำรแจ้งเบำะแสและขอ้มลูเชงิลึกในรปูแบบที่หลำกหลำยและมรีะบบปกปดิตวัตนที่มี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร ใหผู้้แจ้งเบำะแสสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวก มคีวำม
เชื่อมั่นในเรือ่งกำรเก็บรกัษำควำมลับและควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรจัดท ำระบบใหม้กีำรแจ้งผลกำรตดิตำม
ใหกั้บผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจ้งเบำะแสไดร้บัทรำบ

ธ.ค. 65

พฒันาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านักงาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุรติที่มปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายที่เก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ(กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำรไดโ้ดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดนักำรออกกฏหมำยว่ำดว้ยขอ้มลู
ขำ่วสำรสำธำรณะที่ประชำชนควรไดร้บัทรำบขอ้มลูขำ่วสำรโดยไมต่อ้งรอ้งขอและหน่วยงำนภำครฐัตอ้งเปดิเผย
ขอ้มลูในครอบครองผ่ำนดจิิทลัแพลตฟอรม์

ก.ย. 64

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายฉบบันี้ในวงกว้าง เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64
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ล ำดบั

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X01 จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร 
ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนของรัฐในส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ไม่
น้อยกว่ำ 600 หน่วยงำน

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 380,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1 -

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X02 จัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ที่ได้รับ
กำรพฒันำ/ปรับปรุงใหเ้ปน็ดิจิทลั
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน 
จ ำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 500,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1 -

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X03 ศึกษำทบทวน 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 
2540 และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
ง่ำย

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั BR1102X04 โครงกำร
ศูนย์กลำงข้อมูล
เปดิภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปดิเผยและใช้
ประโยชน์จำก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำง
ข้อมูลเปดิภำครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.2 ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำร

ทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักสืบสวนและกิจกำรพเิศษ)

BR1102X05 โครงกำรพฒันำ
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย

เปำ้หมำย : ประชำชนทั่วไป,
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

  - สรุปผลการรับฟงัความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS1 

MS1.1, MS1.2 

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

MS3.1, MS3.2  MS2, MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักสืบสวนและกิจกำรพเิศษ)

BR1102X06 โครงกำรจัดท ำ
ระบบปกปดิ
ตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอย่ำงครบ
วงจร

เปำ้หมำย : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำระบบปกปดิตัวตน
ที่มีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในเร่ืองกำรเก็บรักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1102X07 โครงกำรพฒันำ
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เร่ืองร้องเรียน 
(โครงกำรปรับปรุง
ระบบเว็บทำ่
ส ำหรับผู้ใช้ภำยใน
องค์กร (Intranet
 Web Portal) 
และเว็บไซต์
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(Web Site)

- ระบบเปดิเผยข้อมูลเร่ือง
ร้องเรียนและคดี (เร่ืองที่อยู่ระหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเร่ืองร้องเรียนและคดีที่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับไว้ด ำเนินกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักส่ือสำรองค์กร)

BR1102X08 กำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรคุ้มครอง
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค.64 261,300           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกฎหมำย)

BR1102X09 จัดท ำกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ปอ้งกันกำรฟอ้ง
ปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law)

ร่ำงกฎหมำยปอ้งกันกำรฟอ้งปดิ
ปำกของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ
คณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 275,400           MS4.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

BR1102X10 ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพฒันำและรูปแบบ
กำรบงัคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทยีบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ 
ที่มีอยู่ในกำรพฒันำงำนกฎหมำย
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
และงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พฒันำกำรปฏบิติังำน และ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 1,080,000        ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงกำรศึกษำ
และพฒันำ
กฎหมำยเพื่อ
สร้ำงมำตรกำร
และกลไกในกำร
บงัคับใช้กฎหมำย
 กำรปอ้งกันกำร
ถูกด ำเนินคดี และ
หลักคิดกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำย
ปอ้งกันกำรถูก
ฟอ้งคดีอำญำ 
(กำรฟอ้งเพื่อปดิ
ปำก Anti-SLAPP
 Law) เพื่อจัดท ำ
ร่ำง
พระรำชบญัญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏรูิปประเทศ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จ านวนเรือ่ง/คดทีี่เจ้าหน้าที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอื
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีี่ตนรบัผิดชอบ มจี านวนลดลง

ก.ย. 65

จัดใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทจุริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลั (ส านักงาน 
ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

พฒันาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  (ส านักงาน 
ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุตธิรรมในการด าเนินคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบทั้งภาครฐัและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสรมิใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดยีวกัน อย่างรวดเรว็พรอ้มกับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการยกระดบัการ
ท างานบนฐานดจิิทลัและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุรติใหเ้ขา้ถึงงา่ย และมี
ประสิทธิภาพ มศูีนย์ขอ้มลูตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (Data Center)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว
 (ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนับสนุน
ใหม้ีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนากระบวนการยุตธิรรมที่รวดเรว็ โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีจุรติทั้งภาครฐัและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครอืขา่ย มสี่วนรว่มในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครฐั รวมทั้งรว่มด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปรง่ใสของกระบวนการยุตธิรรมอย่างมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็ เปน็ธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอือาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีี่ตนรบัผิดชอบมี
จ านวนลดลง
4. นิตบิคุคลที่กระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดร้บัรูถึ้งขั้นตอนกระบวนการยุตธิรรมตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของภาค
ประชาชนตั้งแตใ่นกระบวนการออกกฎหมายทกุระดบัและการเฝ้าระวังการบงัคับใชก้ฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิรรมทกุขั้นตอนควบคู่กับการสรา้งการเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไมส่ามารถเขา้ถึงในกระบวนการยุตธิรรมได้

ธ.ค. 65

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทกุระดับ และการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทกุขั้นตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักส่ือสำรองค์กร)

BR1103X01 กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
กระบวนกำรยุติธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค. 64 261,300           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ต้ำนทจุริต, ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ภำค 1-9 และส ำนักงำน ป.ป.ช.
 ประจ ำจังหวัด 76 แหง่)

BR1103X02 โครงกำร STRONG-จิต
พอเพยีงต้ำนทจุริต 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

ต.ค.63 - ก.ย.64 28,237,100       ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS1.2

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบคุคลที่กระท าความเสียหายใหก้ับประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบยีนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ใหถู้กต้องต้องตามข้อเทจ็จริง (กระทรวงพาณิชย)์ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลผลิต :
1. พื้นที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนิยมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่ 
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

นิตบิคุคลที่กระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล ธ.ค. 65

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

MS1, MS2, MS4 

MS1.3, MS2.4, 
MS3.1 MS4.1, 

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

MS1.2 MS3 
MS3.1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต)

BR1103X03 โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : ส ำนักงำน ป.ป.ช.
 น ำข้อมูล ข้อคิดเหน็  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนกำรพฒันำและ
ปรับปรุง แก้ไขกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
และกำรพฒันำ/ปรับปรุง
กำรปฏบิติังำนเพื่อ
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะที่ 3 และยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64
8 เดือน 

(นับต้ังแต่วันที่ลง
นำมในสัญญำกำร

จ้ำงที่ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

1,050,000        แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ

มิชอบ 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS1.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1103X04 โครงกำรพฒันำปรับปรุง
กำรเชื่อมโยงข้อมูล(กำร
เชื่อมโยงหน่วยงำน
ภำยนอก (2561-2565))

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

MS2.2
MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

BR1103X05 โครงกำรสัมมนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
สัมมนำ
ผลลัพธ์ : 
1. บคุลำกรมีทกัษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเทจ็จริง และกำร
ด ำเนินกระบวนพจิำรณำ
ในศำลซ่ึงมีเขตอ ำนำจ
พจิำรณำคดีทจุริตเพิ่มมำก
ขึ้น
2. ลดปญัหำข้อขัดข้องใน
กำรด ำเนินคดีในศำลในคดี
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนินคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
เปน็ไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000        ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X06 กำรผลิตส่ือและจัดกิจกรรม
ในภำรกิจงำนประจ ำ

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X07 กำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X08 โครงกำรผลิตส่ือปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต

BR1103X09 โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ขอจัดสรร
งบประมำณป ี

2565

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกฎหมำย

BR1103X10 โครงกำรประชำสัมพนัธ์ 
รับฟงัควำมคิดเหน็ และ
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ร่ำงกฎหมำยหรือกฎที่มี
ผลกระทบต่อประชำชน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกฎหมำย

BR1103X11 โครงกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้และกำรบงัคับใช้
กฎหมำยเพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริต และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กรในพื้นที่
ภมูิภำคเพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยในกำร
บงัคับใช้กฎหมำยและรับ
ฟงัควำมคิดเหน็ในแนว
ทำงกำรพฒันำกฎหมำย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักบริหำรงำนกลำง

BR1103X12 แผนงำนจัดท ำมำตรฐำน
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดีทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

BR1103X13 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทจุริต 
(ระบบบริหำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนและคดี CCMS 
(2561-2565))

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกำรขัดกันแหง่
ผลประโยชน์

BR1103X14 กำรด ำเนินงำนมำตรกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
กำรบริหำรจัดกำร
บำ้นเมืองที่ดี ของ
หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกิจกำรและคดีทจุริต
ระหว่ำงประเทศ

BR1103X15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษ
ปรับนิติบคุคลที่กระท ำ
ควำมเสียหำยใหก้ับ
ประเทศตำมมำตรฐำนสำกล

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เปำ้หมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130
 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำง
พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและกำรเก็บรักษำบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบบั ก่อนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64
คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
“สัตบรุุษ” และบงัคับใช้กับหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเปน็นิติบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ ส.ค. 64

มีข้อเสนอมำตรกำรเกี่ยวกับกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารยื่นบญัชทีรพัย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรฐัตอ่หวัหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่
ตนสังกัดหรอืปฏบิตังิานอยู่ เพ่ือใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏบิติั

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หน้ำที”่ของส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64

มกีารบรหิารบคุคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบญัญตั ิพรอ้มกับใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับ
การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปรง่ใส ไรผ้ลประโยชน์ BR1104
1. ใหห้น่วยงานของรฐัทกุหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัทกุคนไมร่บัของขวัญและของก านัลทกุชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มกีารบรหิารบคุคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบญัญตั ิพรอ้มกับใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มกีารยื่นบญัชทีรพัย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรฐัตอ่หวัหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดหรอืปฏบิตังิานอยู่ เพ่ือใช้
เปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หวัหน้าหน่วยงานของรฐัจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่ของรฐัในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอย่างรวดเรว็และเปน็ธรรม พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใชกั้บหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ใหห้น่วยงานของรฐัทกุหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัทกุคนไมร่บัของขวัญและของก านัลทกุ
ชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที่ (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64
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ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X01 โครงกำร No Gift Policy มี.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ก.พ. BR1104X02 โครงกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม
ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X03 โครงกำรหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงกำร
ทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในหน่วยงำน

ม.ค. 64  - ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS4.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X04 โครงกำรบริหำรบคุคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. BR1104X05 โครงกำรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หวัหน้าหน่วยงานของรฐัจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่
ของรฐัในหน่วยงาน และบงัคับใชม้าตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอย่างรวดเรว็และเปน็ธรรม
 พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใชกั้บหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทำงด ำเนินงำนเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และ
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำก
ข้อมูลที่ได้รับ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ชี้แจงกำรยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยัง
หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ โดยใหใ้ช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และแจ้งใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในสังกัดปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยใหม้ีกำรก ำกับติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และใหร้ำยงำน
ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 1.2 
MS 1.3 
MS 4.1  
MS 4.2 

MS 2.1 MS 2.2 
MS 3.3 

MS 3.1 MS 3.2 MS 2 MS 3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช. BR1104X06 โครงกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมมำตรำ 
130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2563

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X07 โครงกำรยื่นบญัชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่อหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ตนสังกัดหรือ
ปฏบิติังำนอยู่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล ำดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2 (MS2)

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทกุโครงการที่มีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตเชิงนโยบาย ภายในป ี2564 เม.ย. - มิ.ย. 64

มีหนังสือแจ้งใหส่้วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

กุมภาพนัธ์ 2564

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อใหค้วามรู้ในการจัดท าแผนประเมินความเส่ียงการทจุริตแก่หน่วยงานที่มี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

มีนาคม 2564

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทกุหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการพร้อม
ทั้งก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่
พจิารณากล่ันกรองงบประมาณ

ม.ค. - ม.ีค. 64

มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ในการประเมินความเส่ียงต่อ
การทจุริตเชิงนโยบาย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
   - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

มกราคม 2564

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทจุรติเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทกุหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทั้งน ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทกุโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
เชิงนโยบำย ภำยในป ี2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล    
   (คตป.))

 -
 - 
 - 
 -
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1105X01 โครงกำรประเมินควำมเส่ียงกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ขับเคล่ือนกำรประเมินควำมเส่ียง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้

ตุลำคม 2563 - 
กันยำยน 2564

MS 1 - MS 3

   (1) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประชุม
หำรือร่วมกับ สงป.  สศช. ค.ต.ป. 
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  
เพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิง
นโยบำยและแนวทำงในกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับเพื่อเปน็
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย
 ใหก้ับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มกรำคม 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และส าเนาส่ง ส านักงาน ป.ป.ท.
   - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต รายโครงการ
   - มีแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ กันยายน 2564

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ 
   - มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล มีการวิเคราะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อการประเมินความเส่ียงการ
ทจุริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และแจ้งความเหน็/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ
   - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเส่ียงโครงการ
   - มีความเหน็/ข้อเสนอแนะน าหน่วยงานเจ้าของโครงการ

เมษายน 2564

MS1 
MS 1.3 - 1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS1.1 MS1.2  MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

 (2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
ส ำนักงบประมำณ เพื่อขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณต้ังแต่ 500
 ล้ำน ขึ้นไป

กุมภำพนัธ์ 2564

 (3) จัดท ำคู่มือกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยใน
กำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

กุมภำพนัธ์ 2564

 (4) ใหค้วำมรู้กับส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร 
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทจุริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

 (5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
 ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน 
ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด

มีนำคม 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด

 
เมษำยน 2564

 (6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกับดูแล วิเครำะห ์ประมวลผล 
และใหข้้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเส่ียงกำรทจุริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ 
ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

 (8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 
จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
รำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง 
และส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

 (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงกำรทจุริต เสนอ 
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏรูิป
ประเทศ

กันยำยน 2564

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้
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12 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 



12. การศึกษา

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงกอ่นวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ฐานได้รับการปอ้งกนัเฝ้าระวังการ
หลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ที่เหมาะสม 
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพีน้ฐานด้านการอา่นและคณิตศาสตร์ ที่จ าเปน็ต่อการท างาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 BR1202 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพือ่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนทุกระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (Active leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 BR1203 การปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเปน็ครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ที่เพือ่สร้างความเปน็เลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพีเ่ล้ียงเพือ่เตรียมครูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ
5. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเปน็
6. การจดัท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิติังานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

 BR1204 การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏบิติัอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป โดยใช้พืน้ที่เปน็ฐาน 
3. ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

 BR1205 การปฏรูิปบทบาทการวิจยัและระบบธรรมาภบิาลของ
สถาบนัอดุมศึกษาเพือ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกบัดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎรูิประบบการวิจยัและนวัตกรรม
3. ธรรมาภบิาลในสถาบนัอดุมศึกษาทุกระดับ

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

BR1201
1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บัการดแูละและส่งเสรมิ
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยที่มคุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหง่ชาต ิและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรอืระดบัสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้บัการพัฒนาทกัษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะดา้นการอ่านและคณิตศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยุคปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครฐั
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งภาคเอกชน

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บั
การดแูลและส่งเสรมิพัฒนาการและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวที่ขำดแคลนทนุทรัพย์ ผู้พกิำร ด้อยโอกำส ใหไ้ด้รับกำร
พฒันำที่สมวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เดก็และเยาวชนที่มคีวามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัยไปจนถึงระดบัการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานไดร้บัการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเดก็ที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรอืพัฒนาทกัษะที่จ าเปน็ที่เหมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

พฒันำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้ำถึงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำใหก้ลับเข้ำศึกษำต่อ/พฒันำทกัษะในกำรประกอบ
อำชีพที่เหมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะพ้ีนฐานดา้นการอ่านและคณิตศาสตร ์ที่จ าเปน็ตอ่การท างาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพฒันำเคร่ืองมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และท ำกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทกุ 3 ปี มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มกีารสรา้งระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบฐำนข้อมูลแบบเปดิ (Open Data) และระบบกำรติดตำมเด็กและเยำวชนนับต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัย
ท ำงำน นับต้ังแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษำ (School Readiness Survey) กำรส ำรวจและประเมินทกัษะ
ควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐำนข้อมูลและกำร
ติดตำมในหลำยมิติของคุณภำพชีวิต

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

สนับสนุนกำรแก้ไขปญัหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x01 โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริม
โอกำสและ
พฒันำกำรที่สมวัย
ก่อนเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ  เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทั้ง
ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
ในครอบครัวที่ขำดแคลนทนุทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพฒันำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเส่ียงที่ผ่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุน 
ใหไ้ด้รับกำรพฒันำที่สมวัย

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 1.1

กสศ. BR1201x02 ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
 Referral 
System) 
กลุ่มเปำ้หมำยของ
 กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเปำ้หมำย
ในกำรท ำกับเด็กกลุ่มเปำ้หมำย 
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x03 โครงกำรพฒันำ
ระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำ
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เด็กและเยำวชนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ
 หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ได้รับควำมช่วยเหลือใหไ้ด้เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ทกัษะอำชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65         4,879,500 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1, MS 
2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงกำร
ขับเคล่ือน
นโยบำยกำร
แก้ปญัหำเด็กที่อยู่
นอกระบบ
กำรศึกษำและเด็ก
ออกกลำงคันให้
กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ

 - ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเปำ้หมำย
อำยุ 3 – 18 ป ีได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเทำ่เทยีมทั่วถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
 - จ ำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเปำ้หมำยอำยุ 3 -18 ป ีที่จบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

ต.ค.64-ก.ย.65        25,677,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกัษะกำรประกอบอำชีพ

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสกสศ. BR1201x05 สนับสนุนกำร
พฒันำครูนอก
ระบบกำรศึกษำ

กำรพฒันำครูเพื่อท ำงำนต่อ
กลุ่มเปำ้หมำยเด็กที่หลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำจ ำนวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x06 โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult 
Skills Survey) 
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult 
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทกุ 3 ป ีโดยท ำงำน
ร่วมกับธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรส ำรวจ ส ำรวจทกัษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จ ำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทั่ว
ประเทศ น ำผลที่ได้ไปท ำกำร
วิเครำะหแ์ละหำวิธีพฒันำแนวทำง
พฒันำทกัษะแรงงำนไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 3.1

กสศ. BR1201x07 โครงกำรระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 3.0
 (iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชำกร
กลุ่มเปำ้หมำย
ผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

ได้ระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม 
เด็กยำกจน ยำกจนพเิศษ และเด็ก
ที่หลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

M.S.4.1

กสศ. เปน็เจ้ำภำพหลัก และ
รับผิดชอบร่วมกับ มท. ศธ. สธ.
 พม. กค. รง.

BR1201x08 โครงกำรพฒันำ
ฐำนข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) 
ของเด็กกลุ่ม
ยำกจน ด้อย
โอกำสต่ำงๆ แบบ
ระยะยำว 
(Longitudinal 
Data) ทั้งใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพหมุิติของ
กลุ่มเปำ้หมำย กสศ. เปน็กำรส ำรวจ
เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กที่
มีควำมเส่ียงหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยำกไร้ จ ำนวน 2 ระบบ  และ
พฒันำจัดท ำฐำนข้อมูลส ำรวจ
สถำนะควำมเหล่ือมล้ ำและ
คุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
(human capital) ของไทยอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเร่ิมจัดท ำระบบเก็บ
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอย่ำง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนินกำรน ำร่อง

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ 
Isolated School รวมถึงท ำคู่มือ
กำรปฏบิติังำนใหก้ับหน่วยงำน
เพื่อใหเ้หน็ถึงสภำพของทรัพยำกร
ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเปน็ของโรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)

3.ชุดโครงกำรกำรจัดท ำระบบบรูณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสสพฐ. เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก 
และด ำเนินกำรร่วมกับ กสศ.

BR1201x10 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนินกำรน ำร่อง

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จัดท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุด
ส ำหรับโรงเรียนที่จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียน
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่เปน็
บรรทดัฐำนของประเทศและแนว
ปฏบิติัที่ดีระหว่ำงประเทศ กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ใหแ้ก่โรงเรียน  โดย กสศ. ท ำงำน
ร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน 
และด ำเนินกำรน ำร่องเพื่อยกระดับ
คุณภำพขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
เปน็จ ำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในที่หำ่งไกล (isolated 
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5 
แสนบำท)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

     1.1 ส่วนราชการ     2.1 กระทรวงมหาดไทย  
           - ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย

           - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เปน็ต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การทอ่งเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบนัการบนิพลเรือน) 

           - ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้่การเรยีนรูส้มรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 BR1202
1. ผู้เรยีนทกุระดบัเปน็ผู้มคีวามรู ้ทกัษะและใฝ่เรยีนรู ้มทีกัษะในการด ารงชวีิตในโลกยุคใหม ่รูเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมอืงที่ตื่น
รู ้มคีวามรบัผิดชอบ และมจีิตสาธารณะ
2. คร/ูอาจารย์มสีมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การออกแบบการเรยีนรู ้การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้มจีิตวิยาการเรยีนรู ้สื่อและการใชส้ื่อ  
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเรยีนรู ้การวัดและประเมนิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มคีวามศรทัธาในวิชาชพีและความเปน็ครู
3. ผู้บรหิารสถานการศึกษาและผู้บรหิารการศึกษามสีมรรถนะในการบรหิารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ดา้นหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ การนิเทศการจัดการเรยีนรู ้มภีาวะผู้น าทาง
วิชาการ มจีิตวิทยาในการส่งเสรมิและสรา้งขวัญก าลังใจในการจัดการเรยีนรู ้และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดใีนการรว่มมอืกับบคุคล หน่วยงานและชมุชนในการ
ส่งเสรมิและสรา้งระบบนิเวศการเรยีนรูท้ี่ปลอดภยัส าหรบัผู้เรยีน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
ผู้เรยีนทกุระดบัมคีวามรอบรูท้ี่จ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชวีิต การประกอบอาชพีและการรว่มพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
 มีหลักสูตรที่พฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทศัน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative 
Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะหลักและการ
พฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการ
พฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ที่จ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบคุคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5) มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.4  MS1.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x01 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        35,290,400 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.1
MS1.2

กระทรวงศึกษาธิการ 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        93,921,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเปน็
กลไกขับเคล่ือน
การยกระดับการ
เรียนการสอน 
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้น ป.6 
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนัย 
ปงีบประมาณ 
2564)

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

เปา้หมาย : มีข้อสอบที่เปน็
มาตรฐานและเพยีงพอส าหรับการ
ด าเนินการทดสอบ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะจบชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 (ป.6) 
หรือเทยีบเทา่ ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทกุสังกัด ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พฒันาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนใหดี้ยิ่งขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนัย จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพฒันาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเที่ยง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x03 ต.ค. 63 - ก.ย. 64         7,800,180 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.3

กระทรวงศึกษาธิการ 
สป. (ศทก.)

BR1202x04 โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อ
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแก้ปญัหาและพฒันา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)

ก.ย. 64 - ต.ค. 65        30,521,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1.4

โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน
เพื่อสร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพื่อยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นักเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพฒันาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อย่างมี
คุณภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

สป.ศธ. BR1202x05 โครงการพฒันา
ระบบนิเวศการ
เรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

เปา้หมาย : มีระบบนิเวศการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศการเรียนรู้ที่
เน้นการมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ที่จ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พฒันาสังคมอย่างยั่งยืน

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65        15,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1.5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รแูละบคุลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง

การปรบัปรงุระบบการประเมนิการปฏบิตังิานและสมรรถนะวิชาชพีครู

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

แผนการปฏริูปประเทศดา้น การศึกษา

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock) BR1203

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครแูละบคุลากรทางการศึกษาและอาจารย์ใหม้คุีณภาพและประสิทธิภาพ
        (1) มรีปูแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครทูี่มปีระสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล  า
        (2) มหีลักสูตรการผลิตครทูี่เปน็เลิศและมรีปูแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ูตามความตอ้งการและความจ้าเปน็ตามบรบิทของ
สาขาวิชาและพื นที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชี วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตคร ูและครพ่ีูเลี ยงในโรงเรยีนหรอืสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีดา้นวิชาชพีครเูพ่ือ
น าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตครแูละครพ่ีูเลี ยงตามความตอ้งการ
จ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ใหม้คุีณภาพ ประสิทธิภาพและมคีวามก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีครทูั งสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ที่เน้นใหค้รมูคีวามพรอ้มท ังทางดา้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชพี มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน็ครเูพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็
       (5) มรีะบบกลไกใหค้รแูละผู้บรหิารมกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอย่างตอ่เน่ือง อาท ิPLC & CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) และใหค้วามความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลือครใูหม/่ครทูี่ไมม่วีุฒิทางการศึกษา
       (6) มกีารปรบัปรงุระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครโูดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรบัปรงุ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยนั นๆ

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
การพัฒนารปูแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลที่มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์เขา้เรยีนครแูละการพัฒนาเครือ่งมอืวัด
และประเมนิคุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) การพัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตรผลิตครตูามสาขาวิชาและบรบิทพื นที่เพ่ือสรา้งความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)
พัฒนารปูแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครแูละระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครพ่ีู
เลี ยงเพ่ือเตรยีมครทูี่มคุีณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชพีครขูองสถาบนัผลิตครู
 และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้สีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชี วัด สมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7) ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 8 (MS8) การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทั งนี  
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ นอยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/
 ทปอ.

BR1203X01 โครงการพฒันา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพฒันา
เคร่ืองมือวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะความ
เปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
นักศึกษาครูที่เปน็ระบบกลางของ
ประเทศ
2. มีเคร่ืองมือวัดความถนัดความ
เปน็ครูที่มีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
การประเมินผลและตัดสิน และ
จัดท าคลังข้อสอบของเคร่ืองมือวัด
ดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่เปน็
ระบบกลางของประเทศ ไป
ด าเนินการคัดเลือกบคุคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึประสงค์เข้าเรียนครู

เม.ย.64 – มี.ค.65 15,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย/ คุรุสภา/ 
ส านักงาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพื้นที่เพื่อ
สร้างความเปน็เลิศ

เม.ย.64 – ก.ย.65 13,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่ 
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพฒันาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพเิศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พฒันาประเทศ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. 
สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพฒันา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา

เม.ย.64 – ก.ย.66 5,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่ 
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพฒันาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพเิศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พฒันาประเทศ

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ
พฒันารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่เล้ียง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินครูพี่เล้ียงในหรือสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิชาชีพครู  
3. จัดท าแนวทางการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการและทกัษะ
การนิเทศและการสอนของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษาไปนับเปน็
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครูน าระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบนั
ผลิตครูไปด าเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานส านักงานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย
 /คุรุสภา

BR1203X04 โครงการพฒันา
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน
 และตัวชี้วัด ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พฒันารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบนัผลิตครู
3. พฒันารูปแบบและ
กระบวนการพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิต
ครู
4. จัดท าโครงการพฒันาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู

เม.ย.64 – ก.ย.67 10,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4

กคศ. BR1203X05 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
การก าหนด
มาตรฐาน
ต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา

ม.ค.-ธ.ค.64 700,000           โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS5

กคศ. BR1203X06 1. การปรับปรุงระบบการประเมิน
การปฏบิติังานของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65         1,230,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7, MS8

2. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการพฒันา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา; 
กิจกรรมการ
ก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน
ต าแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X07 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

การพฒันาระบบกลไกการเล่ือน
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65         1,050,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพฒันา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความ
เปน็เลิศตาม
มาตรฐานต าแหน่ง
 มาตรฐานวิชาชีพ
 สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

 - ผู้เข้ารับการพฒันาผ่านการ
พฒันาตามหลักสูตรที่ ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพฒันาสมรรถนะครู
และบคุลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการ
พฒันาผ่านศูนย์พฒันาศักยภาพ
บคุคลเพื่อความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center : 
HCEC)
 - มีหลักสูตรพฒันาครูฯ ที่ได้รับ
การรับรองสามารถน าชั่วโมงการ
พฒันาไปประกอบการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ

ต.ค.64-ก.ย.65        26,301,500 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

 - พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปี่ยน
ไปสู่องค์กรดิจิทลั  
 - พฒันา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy)  โดยศูนย์ HCEC  เปน็
ฐาน  )  ส าหรับข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่
ต าแหน่ง/ทั่วไป)  จ านวน  50,000
 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และ
ศูนย์ HCEC เปน็ฐาน

ต.ค.64-ก.ย.65        52,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กคศ.)

BR1203X10 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา:กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS08

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร  2. หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

        - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (กศน.)     2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากบั     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    2.15 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (สทท.)

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและ
การสรา้งงาน BR1204

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษามทีกัษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

    2.6 กระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบความรว่มมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)
สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู 
โดยใชพ้ื้นที่เปน็ฐาน

ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรยีนอาชวีศึกษาใหม้คีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01 โครงการพฒันา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพื่อ
การพฒันา
คุณภาพ และ
มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 32,921,700       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) 

BR1204X02 โครงการพฒันา
ศูนย์ความเปน็เลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา 
(Excellent 
Center)

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 58,670,700       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2เปา้หมาย :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ทนัสมัย สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนย์ฝึกอบรมครู และ
ศูนย์ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาครูที่มีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่ส าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหน่วยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X03 โครงการขยาย
และยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 61,767,000       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปา้หมาย :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ทนัสมัย สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนย์ฝึกอบรมครู และ
ศูนย์ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาครูที่มีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่ส าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหน่วยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย :
1. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้น 2. พฒันากระบวนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
ทกุภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. 
ส่งเสริมค่านิยมการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
ผลผลิต :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์ 
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์ 
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา

291



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น 12

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงบประมำณ (สงป.)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  (สป.ศธ.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

        มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  - ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

 - สถำบนัอุดมศึกษำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

 - ที่ประชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (สป.ดท.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มคุีณภาพ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การปฏริปูบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน BR1205

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏริปูระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการสรา้งความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาจากทกุภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

-  ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชำติ (สอวช.)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.)

        กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

        กองกฎหมำย (กกม.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำทกัษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ยืดหยุ่น)มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพฒันำก ำลังคนในลักษณะ demand side financing มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ปฎริปูระบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพฒันำงำนวิจัยและนวัตกรรม มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดบั มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ ใหเ้กิดธรรมำภบิำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS1 
MS2 
MS3 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนกำรวิจัยแหง่ชำติ (วช.) BR01205X01 ต.ค. 63-ก.ย. 65 200,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
กิจกรรม 2 โครงกำร
พฒันำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปดิ 
(Thai-MOOC) ระยะที่ 5

จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำร
เรียนรู้รำยวิชำจำก 
Thai-MOOC  (นับ Active
 Account) 460,000 คน

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 ด้ำนกำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 กำร

พฒันำระบบกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กิจกรรม 4  กำรศึกษำ
เชิงบรูณำกำรกับกำร
ท ำงำน 

ต.ค 64-ก.ย. 65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

4. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กับกำรท ำงำน 
 ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร 
(2) ได้โมเดลกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
 CWIE และ EEC Model 
Type A จ ำนวน 1 โมเดล 
ผลลัพธ์ (outcome)  
(1)  สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  
(2)  สถำนประกอบกำรมี
บคุลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ  
(3)  บณัฑิตมีงำนท ำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่ 
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เปน็อยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X04 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กิจกรรม 6 กำรพฒันำ
มำตรฐำนและคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

  1) บณัฑิตได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพมี
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมที่มุ่งหวังเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชำติและระดับ
สำกล 
  2) มีระบบกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษำ

ต.ค. 64-ก.ย. 65 26,200,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิต
และพฒันำก ำลังคนใน
ลักษณะ demand side 
financing
  กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ใหแ้ก่สถำบนัอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
ก ำลังคน (Demand-side 
Financing) 
  กิจกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบรูณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ ์ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

เปำ้หมำย : กำร
ปรับเปล่ียนกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
อุดหนุนสถำบนัอุดมศึกษำ 
เปน็ระบบงบประมำณ
แบบบรูณำกำรที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิท์ี่มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณใหส้นองด้ำน
อุปสงค์เปน็หลัก 
(Demand-side 
Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X06 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพฒันำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กิจกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บรูณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ ์ด้ำน ววน.

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีี่ผ่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
 และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยึด
หลักควำมคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น อีกทั้งมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย

4. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กับกำรท ำงำน 
 ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร 
(2) ได้โมเดลกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
 CWIE และ EEC Model 
Type A จ ำนวน 1 โมเดล 
ผลลัพธ์ (outcome)  
(1)  สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  
(2)  สถำนประกอบกำรมี
บคุลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ  
(3)  บณัฑิตมีงำนท ำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่ 
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เปน็อยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X07 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพฒันำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กิจกรรม 2 ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

ระบบกำรบริหำรจัดกำร
และติดตำมประเมินผล 
OKRs ผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติ (NRIIS)
 ที่สนับสนุนกำรบริหำร
งบประมำณทั้งในส่วนของ
กำรยื่นค ำของบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
 กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

ต.ค. 63-ก.ย. 64 25,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1 ด้ำนส่ือสำรมวลชน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ ฯ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
บำล

BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
ผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ
 ใหเ้กิดธรรมำภบิำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กิจกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏบิติัเพื่อให้
เปน็ไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปดิเผยผล
กำรด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏบิติั

ร่ำงประกำศกระทรวง 
เร่ือง แนวปฏบิติัตำมหลัก
ธรรมำภบิำลใน
สถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
 และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปดิเผยผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวปฏบิติั ตำมมำตรำ
 9 ประกอบมำตรำ 10 
แหง่พระรำชบญัญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีี่ผ่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
 และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยึด
หลักควำมคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น อีกทั้งมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย
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13 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 



13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏรูิป

อตุสาหกรรมบนัเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคล่ือน

1. ชมุชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แหง่
1.2 พัฒนากลไกการเปน็แหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ขยายผล 
2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบคุคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ
2.2 บคุคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม 
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที ่10 หมู่บ้าน/ชมุชน/องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเปน็ไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่
4. ปฏริปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละชว่งวัย 
4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมายแต่ละช่วงวัย

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกฬีา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและการ

พัฒนานักกฬีา

1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรูศิ้ลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค เพือ่ใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวิธีการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค ป ี2564 จ านวน 6 แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 
ท้องถิ่น 2) ป ี2565 เพิม่ขึ้นอกี 9 แหง่ ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แหง่ทั่วประเทศ
1.2 การพัฒนาระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพือ่ใหม้ีระบบเข้ามาช่วยจดัการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภมูิปญัญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจดัท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่น าร่อง
การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ 
2. สรา้งความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรกัษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนทีข่องตนแต่ละพ้ืนทีอ่ื่น ๆ 
ของประเทศ 
2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ต้ังแต่
ระดับจงัหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น รวมถึงจดักจิกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจใหก้บัเด็ก เพือ่ใหเ้กดิความผูกพันกบัรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตน ทั้งนี้ ต้ังเปา้หมายไม่น้อยกว่า 100 แหง่ต่อป ี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสมกบัทุกช่วงอายุ เพือ่ใหก้ารเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึง
คนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และใหเ้กดิพืน้ที่น าร่องไม่น้อยกว่า 2 แหง่
3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ลับมาสรา้งรายได้และชวีิตความเป็นอยู่ทีด่ีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณาการ ทีม่ี
การปฏริปูกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนทีเ่ป็นหลัก 
3.1 ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พืน้ที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบรูณาการโดยใช้พืน้ที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) โดยจดัใหม้ี
คณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเปน็ฐานในการ
ต่อยอด ทั้งนี้ ภายในป ี2564 ก าหนดแผนการท างานร่วมกนัในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพืน้ที่ กจิกรรม การจดัสรร
งบประมาณ และจดัใหม้ีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว
3.2 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที ่เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยข์ององค์การภาครฐัในด้านวัฒนธรรม

1. ส่งเสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชมุชนเมืองและท้องถ่ิน
1.1 ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพืน้ที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพืน้ที่ทุกชุมชน
1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกฬีาอ าเภอ 
1.3 ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกฬีา
1.5 จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จดัใหม้ีถนนกฬีา
1.7 สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมใหม้ีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จดัใหม้ีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
2. การปฏริปูการท างานด้านความรอบรูด้้านสุขภาพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบรูณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเปน็ระบบ
2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.3 จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)
3. การสรา้งโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
3.1 จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ
3.2 จดัใหม้ีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เปน็นักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
3.3 พัฒนาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม และเปน็ไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬีานานาชาติ
3.7 จดัท าระบบพัฒนานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท าเส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)
4. ปรบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายด้านกีฬา
5. พัฒนาศูนยพั์ฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และ
ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬาแห่งชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรอื Regional Institute of Sport Science)

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ
บรูณาการ
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รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบรูณา
การ

1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจรงิ (Virtual Organization)
2.พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านก าลังคนของประเทศในรปูแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงานการศึกษา)
2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจดัท ารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)
2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห ์เพือ่สามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเหน็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. การศึกษาแนวทางในการปรบัปรงุหรอืจัดตั้งกองทุนใหม่หรอืปรบัปรงุกองทุนทีม่ีอยู่เพ่ือใชส้นับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีิตได้อยา่งแท้จรงิ

BR1305 การบริหารจดัการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 1. ยกระดับขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรฐับาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเขา้สู่ภาครฐั (Talent Attraction) 
3. มีระบบการส่งเสรมิให้บุคลากรภาครฐัทีม่ีศักยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึง
เพ่ิมพูนประสบการณ์
4. มีโรงเรยีนต้นแบบทีม่ีคุณภาพระดับโลกตามบรบิทพ้ืนที่
5. มีฐานขอ้มูลก าลังคนทีม่ีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน ารอ่งแพลตฟอรม์การใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีขอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ
7. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรยีนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดับ

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 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปูอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกรว่ม
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขับเคลื่อน BR1301
คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมในการอยูร่ว่มกันอยา่งสันติสุข

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1 
MS2.1  MS3 

MS2 

MS2.2  MS3.1  
MS3.2  MS1.1  MS1.2  

MS4 

MS4.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X03 โครงการส่ือสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

ส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม
ความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X06 โครงการนวตักรรมระบบพฤติกรรม
ไทย

กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวฒันธรรม BR1301X07 โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวดิีทัศน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิโดยใช้มิติ
ทางวฒันธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ 
(Soft Power)

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วฒันธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางส่ือบันเทิง

ผลิตคลิปส้ัน และ tie - in เร่ือง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer 
Lab)

พัฒนานักเขียนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรยีนรูแ้ละเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษำธิกำร

 - กรมกำรศำสนำ ( ส ำนักพฒันำคุณธรรมจริยธรรม)  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมศิลปำกร   - ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

 - ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์

 - ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

 - กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรมใหเ้ปน็สินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสรา้งรายไดแ้ละชวีิตความเปน็อยู่ที่ดใีหกั้บทอ้งถ่ิน
ผ่านการท างานแบบบรูณาการ ที่มกีารปฏริปูกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนที่เปน็หลัก

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ปฏรูิปกระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบบรูณำกำรโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ัง 
(Area Base) โดยจัดใหม้ีคณะท ำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
พฒันำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุทำงวัฒนธรรมเปน็ฐำนในกำรต่อยอด ทั้งนี้ ภำยในป ี2564 ก ำหนดแผนกำรท ำงำน
ร่วมกันในลักษณะแผนกำรท ำงำนแบบบรูณำกำร ทั้งในเชิงกำรเลือกพื้นที่ กิจกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดใหม้ี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพื่อใหม้ีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบที่สำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภมูิปญัญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน ำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งความตระหนักและจูงใจใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็ความส าคัญ และสืบสานรกัษาและตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ของตนแตล่ะพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำม
สนุกสนำนและน่ำสนใจใหก้ับเด็ก เพื่อใหเ้กิดควำมผูกพนักับรำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตน ทั้งนี้ ต้ังเปำ้หมำยไม่น้อยกว่ำ 100 
แหง่ต่อปี

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1302
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรูท้างศิลปวัฒนธรรมตน้แบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอย่างทั่วถึง เพ่ือใหม้สีถานที่เผยแพรอ่งค์ความรู ้ดงัตน้แบบของ
 Musuem Siam และ TK Park 
2. ส่งเสรมิเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรูศิ้ลปวัฒนธรรมตน้แบบในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พฒันำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค เพื่อใหม้ีสถำนที่เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซ่ึงมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และทอ้งถิ่น ทั้งใน
ส่วนกลำงและภมูิภำค ป ี2564 จ ำนวน 6 แหง่ (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ทอ้งถิ่น 2) ป ี2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แหง่ ร่วม
แล้วไม่น้อยกว่ำ 
15 แหง่ทั่วประเทศ

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้ส่ือที่เหมำะสมกับทกุช่วงอำยุ เพื่อใหก้ำรเผยแพร่
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซ่ึงจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพฒันำ
เทคโนโลยี AR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งทอ่งเที่ยวโบรำณสถำนต่ำง ๆ 
และใหเ้กิดพื้นที่น ำร่องไม่น้อยกว่ำ 2 แหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
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ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

   

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

การพัฒนา eco system 
ทางการเรยีนรูใ้หกั้บคนไทยส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

1,700,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำร ขยำย
ผลพฒันำ
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมูิภำค

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น 
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของพพิธิภณัฑ์ให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พฒันำองค์ควำมรู้และ
กำรใหค้ ำปรึกษำกับบคุคลกลุ่ม
บคุคลและหน่วยงำนต่ำงๆ  
4. ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พื้นที่ของชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปำ้หมำย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในกำรพฒันำ
พพิธิภณัฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
 ในรูปแบบ Discovery Museum 
จ ำนวน 2 แหง่

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภณัฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ทอ่งเที่ยวชุมชน ศิลปะกำรแสดง
 ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ปลดล็อคเพ่ือใหเ้กิดการใชอ้าคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัย์ขององค์การภาครฐัในดา้น
วัฒนธรรม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

MS1.1, MS3.1  
MS3.2  

MS1, MS2, MS3  

MS1.2, MS2.1, 
MS2.2  

MS4  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

38,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

10,924,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS1.2โครงกำร พฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พฒันำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพฒันำ
ชุดควำมรู้ 
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำร

วัตถุประสงค์
1. พฒันำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จ ำเปน็
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจ เปดิ
โอกำสใหป้ระชำชนทกุช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พฒันำตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพฒันำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
    3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน 
สำมำรถพฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National 
Knowledge Hub)

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
3. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำให้
ค ำปรึกษำและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนพพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภำพใหก้ับคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพฒันำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพพิธิภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบที่มี
คุณภำพและยั่งยืน
3. สร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพพิธิภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พฒันำ องค์ควำมรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
 Network)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. เกิดพพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พฒันำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกิดแผนแม่บทในกำรพฒันำ
พพิธิภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพนัธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กับเครือข่ำย
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยที่มีศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทั่วทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

28,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X03 โครงกำร มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile) 

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

1,550,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS2.1

โครงกำร พฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พฒันำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพฒันำ
ชุดควำมรู้ 
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำร

วัตถุประสงค์
1. พฒันำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จ ำเปน็
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจ เปดิ
โอกำสใหป้ระชำชนทกุช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พฒันำตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพฒันำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
    3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน 
สำมำรถพฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National 
Knowledge Hub)

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) 
จะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
 จำกทั่วโลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพื่อใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจ ำกัด
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนที่คำดหวัง (คน/
ป)ี ไม่น้อยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสม ไม่น้อย
กว่ำ 2,070 ขิ้น

กิจกรรมด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 1 แหง่ 
2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพงึ
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กิจกรรม
และชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 
“Muse Mobile” ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ผ่ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และ
ทอ้งถิ่น
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภำคตะวันออก
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 3 แหง่
 / 2.  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและ
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ รวมไม่น้อยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพงึ
พอใจ ร้อยละ 85

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

13,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

2,000,000        เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย
2. On Book One City 
3. Solution Lab เพื่อระดมควำม
คิดเหน็พฒันำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย
วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย : เพื่อด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมย่อยที่ต่อเนื่องมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City รณรงค์
ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับเมืองหรือ
จังหวัด
3. Solution Lab ระดมควำม
คิดเหน็พฒันำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เปน็แนวทำง
พฒันำหอ้งสมุดประชำชน รทด
สอบชิ้นงำนต้นแบบ 
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์
ควำมรู้ Solution Lab จ ำนวน 1 
ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยที่ได้รับกำรอบรม
พฒันำ/เข้ำร่วมกิจกรรม 
2.1 อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2
 On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้

กิจกรรมด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 1 แหง่ 
2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพงึ
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

5,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

กรมศิลปำกร BR1302X05  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย.
 2564)

20,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2

กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือรณรงค์ ประชำสัมพนัธ์
 และกำรสร้ำงสรรค์บรรยำกำศเมือง
2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรจัดเวที
สำธำรณะเพื่อพดูคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรมอ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูก็ต
เปำ้หมำย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูก็ตที่จะ
มีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
ภำยหลังส้ินสุดกิจกรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ที่จะท ำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยั่งยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพยีงกำรแข่งขัน
วิง่นำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยังมPีhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ที่จะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนือไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

กิจกรรม กำรพฒันำระบบบริหำร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR 
Code QR Code, Virtual Reality
 และ 3D
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้น
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี

โครงกำร พฒันำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

306



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.2 

การใชท้นุทางวัฒนธรรมสรา้งผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย.
 2564)

60,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2วัตถุประสงค์
1. พฒันำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพฒันำ
เมือง/ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้
เปน็ต้นแบบของกำรสร้ำงย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงกำรรับรู้
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
3. สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริมกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output) 
1. พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
3. กิจกรรมพฒันำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ

กิจกรรม กำรพฒันำระบบบริหำร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR 
Code QR Code, Virtual Reality
 และ 3D
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้น
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก

โครงกำรพฒันำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. ฟื้นฟคูวำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์ 
(Place making)
2. บม่เพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

60,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X07  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 

2563 - ก.ย. 2564)

25,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2โครงกำร พฒันำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding)

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พฒันำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำรเพิ่ม
จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น 
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ 
ผลผลิต (Output)   
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

โครงกำรพฒันำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. ฟื้นฟคูวำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์ 
(Place making)
2. บม่เพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพื้นที่
ทอ่งเที่ยวระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทั้งสร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เพื่อเปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปำ้หมำย
ผลผลิต (Output) 
1.พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
3. กิจกรรมพฒันำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

25,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding)

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พฒันำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำรเพิ่ม
จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น 
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ 
ผลผลิต (Output)   
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

กิจกรรม
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
1.1) ด ำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
1.2) ด ำเนินกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนัธุ ์โอกำสใน
กำรฟื้นฟคุูณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
1.3) ด ำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทยีบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิ่มจ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกิจกรรมน ำร่องกำรพฒันำพื้นที่
 ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พฒันำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output) 
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X08  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,605,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
คิดเหน็เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พฒันำจังหวัดน ำร่องใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
สุนทรียทศัน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เปน็เมืองศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปำ้หมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนึกรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พฒันำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กิดมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทอ้งถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

กิจกรรม
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
1.1) ด ำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
1.2) ด ำเนินกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนัธุ ์โอกำสใน
กำรฟื้นฟคุูณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
1.3) ด ำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทยีบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิ่มจ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกิจกรรมน ำร่องกำรพฒันำพื้นที่
 ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พฒันำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output) 
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X09 โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

8,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
คิดเหน็เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พฒันำจังหวัดน ำร่องใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
สุนทรียทศัน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เปน็เมืองศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปำ้หมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนึกรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พฒันำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กิดมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทอ้งถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

กิจกรรม
1. พฒันำศักยภำพนักออกแบบรุ่น
ใหม่ นักออกแบบชนช้ำงกรำฟกิ ซี
ซ่ัน 6 
2. พฒันำทกัษะของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำรออกแบบพื้นฐำน
ผสมผสำนกับมติทำง
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
เปำ้หมำย 
เชิงปริมำณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่น้อยกว่ำ 5 คร้ัง  
2. บนัทกึเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟกิ ไม่น้อยกว่ำ 8 ตอน  
3. งำนด้ำนเรขศิลปถ์ูกใช้ในกำร
พฒันำสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุมชน
เชิงคุณภำพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพฒันำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่
เข้ำร่วม ได้รับกำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X10  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม

กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้มและทศิ
ทำงกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำกชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ
 และผู้ประกอบกำร เพื่อต่อยอด
ทนุทำงวัฒนธรรมผ้ำไทยสู่สำกล
วัตถุประสงค์
1. น ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พฒันำพื้นทสีำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2. กระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่งคง และ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน 
4. เพื่อเปน็กำรต่อยอดจำกกำร
รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้สู่กำร
ปฏบิติัได้จริง 
5.เพื่อเปน็กำรน ำแนวคิดที่เปน็
สำกลมำพฒันำต่อยอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมผ้ำไทย 
6. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและ
กระตุ้นใหเ้กิดภำพลักษณ์ที่มีควำม
ทนัสมัยใหแ้ก่วงกำรผ้ำไทย 
7. เพื่อสร้ำงรำยได้ใหเ้กิดแก่
ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย

กิจกรรม
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
2. กำรพฒันำศักยภำพพื้นที่ (จัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพฒันำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรทอ่งเที่ยว
4. กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ (วี
ดีทศัน์แนะน ำโครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ด ำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปดิตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พฒันำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เปน็พื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรทอ่งเที่ยว 
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ใหเ้กิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้ับประชำชน
ในพื้นที่ น ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กิดกำรอนุรักษแ์ละ
พฒันำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X11  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

37,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X12  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

     120,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

โครงกำร บริหำร
จัดกำรและพฒันำ
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1.  กิจกรรมหอ้งคลังควำมรู้ 
2. งำนหอ้งปฏบิติักำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุจัดแสดง 
3.  งำนวิจัยวัสดุในกำรซ่อมแซม
เคร่ืองปั้นดินเผำ
วัตถุประสงค์
1. พฒันำต้นแบบพพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) 
2. พฒันำงำนบริกำรด้ำน
พพิธิภณัฑ์ที่สนับสนุนใหเ้กิด
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเปำ้หมำย
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพงึพอใจ ร้อย
ละ 85

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เปน็แหล่งเรียนรู้
แหง่ใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนปำ่ 
"เบญจกิติ" (งบ
ผูกพนั 
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน
1. พฒันำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกิติ”  ให้
เปน็ศูนย์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แหง่ชำติ

วัตถุประสงค์
1. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD 
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ 
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพฒันำทกัษะที่
จ ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แหง่
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ใหก้้ำวไปข้ำงหน้ำโดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
5. เปน็ศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพฒันำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทกุช่วงวัย

กิจกรรม
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
2. กำรพฒันำศักยภำพพื้นที่ (จัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพฒันำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรทอ่งเที่ยว
4. กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ (วี
ดีทศัน์แนะน ำโครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ด ำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปดิตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พฒันำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เปน็พื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรทอ่งเที่ยว 
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ใหเ้กิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้ับประชำชน
ในพื้นที่ น ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กิดกำรอนุรักษแ์ละ
พฒันำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน

313



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X13  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

35,995,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกที่สุด
 ครบถ้วน 
2. พฒันำศักยภำพกำรใหบ้ริกำร
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุ
แหง่ชำติ ใหอ้ยู่ในรูปแบบของหอ
จดหมำยเหตุดิจิทลั
3. ระบบงำนบริกำรกรมศิลปำกร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. อนุรักษ ์ จัดเก็บ  แหล่งข้อมูล
ขนำดใหญ่  ที่สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชำติไทย  วัฒนธรรม
 ประเพณี  สังคม  ที่สำมำรถเชื่อถือ
ได้  ทั้งยังเปน็ประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำ วิเครำะห ์ วิจัย  ในทกุ
แขนงวิชำ 
5. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลหลักของชำติด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้น
เพื่อกำรบริกำรประชำชนที่มี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทั่วประเทศ
ผลผลิต
1. จัดท ำพฒันำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนินกำรแปลงข้อมูลของหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เปน็ดิจิทลั
และน ำเข้ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ของส ำนักหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ
3. พื้นที่กำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพนัธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกัดเพศ อำยุ 
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพกิำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

โครงกำร พฒันำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
2. พฒันำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพนัธ์
เพื่อใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เปน็แหล่งเรียนรู้
แหง่ใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนปำ่ 
"เบญจกิติ" (งบ
ผูกพนั 
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน
1. พฒันำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกิติ”  ให้
เปน็ศูนย์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แหง่ชำติ

วัตถุประสงค์
1. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD 
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ 
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพฒันำทกัษะที่
จ ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แหง่
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ใหก้้ำวไปข้ำงหน้ำโดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
5. เปน็ศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพฒันำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทกุช่วงวัย

314



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X14  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

33,680,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X15  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

76,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร พฒันำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

กิจกรรม
1. กิจกรรมพฒันำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพื่อพฒันำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพฒันำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พฒันำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พฒันำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พฒันำส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพฒันำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพฒันำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นที่ดี และ
ได้รับกำรพฒันำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทั้งภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน

โครงกำร พฒันำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรแปลงและ
อนุรักษท์รัพยำกร
สำรสนเทศ
1.1 ใน
ส ำนักหอสมุด
แหง่ชำติ
1.2 ในหอสมุด
แหง่ชำติส่วน
ภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
2.1 หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2.2 ระบบ 
e-service, 
2.3 ระบบดิจิทลั, 
2.4 ข้อมูลขนำด
ใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนื่องและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัที่ประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพื่อสร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิ่ม
คุณค่ำใหก้ับมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพื่ออนุรักษแ์ละสงวนรักษำ
ข้อมูลที่เปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยู่อย่ำงยั่งยืน
5. เพื่อพฒันำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่ทนัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพื่อพฒันำพื้นที่กำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพนัธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปำ้หมำย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก่ หนังสือหำยำก 
หนังสือพมิพเ์ก่ำ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน์ ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ที่สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ทกุที่ ทกุเวลำ
3. พื้นที่กำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพนัธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกัดเพศ อำยุ 
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพกิำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงกำร พฒันำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

กิจกรรม
1. กิจกรรมพฒันำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพื่อพฒันำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพฒันำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พฒันำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พฒันำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พฒันำส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพฒันำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพฒันำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นที่ดี และ
ได้รับกำรพฒันำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทั้งภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X16  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

21,866,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X17  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร 
ขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรส ำรวจข้อมูลชุมชน ในพื้นที่ 
7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรเพื่อ
พฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 150 ชุมชนในพื้นที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรมประชำสัมพนัธ์ส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยบนเว็บไซต์ 
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมกำรออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำระดับชำติ จ ำนวน 5 
คร้ัง
7. จัดท ำหนังสือหรือส่ือส่ิงพมิพ์
ประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์ประชำสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน
ในทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำคจ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพื่อวำงแผนและติดตำม
งำน
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพฒันำ
2) เพิ่มรำยได้ 
3) เพิ่มกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำร
พฒันำต่อยอด

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศัน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เร่ือง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ อย่ำงน้อย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศัน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศัน์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ และธุรกิจต่อเนื่อง 
สำมำรถจ ำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ไทย และ
เปน็กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X18  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร ส่งเสริม
กำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้ับผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

โครงกำร 
ขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำยกระดับ ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT)
2. จัดอบรมใหค้วำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
 of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พฒันำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
 ค ำขอ
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒันำ ประเทศ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศัน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เร่ือง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ อย่ำงน้อย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศัน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศัน์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ และธุรกิจต่อเนื่อง 
สำมำรถจ ำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ไทย และ
เปน็กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X19  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

50,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X20  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

160,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร ส่งเสริม
กำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้ับผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำยกระดับ ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT)
2. จัดอบรมใหค้วำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
 of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พฒันำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
 ค ำขอ
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒันำ ประเทศ

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกิจ
ทอ้งถิ่น

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กิจกรรมลงส ำรวจพื้นที่เปำ้หมำย
 10 จังหวัด
2. กิจกรรมกำรบรรยำย Value 
Creation + Story-Telling และ
รับสมัครผู้ประกอบกำรที่สนใจ
3. กิจกรรมกำรใหค้ ำปรึกษำ Value
 Creation เพื่อพฒันำธุรกิจ
4. กิจกรรมกำรจัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ฒันำ
อย่ำงก้ำวกระโดด 
2. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พฒันำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ที่เปน็สำกล
เปำ้หมำย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรที่ได้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวทำงวัฒนธรรม
2. กำรพฒันำศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ ์สืบ
ทอด และพฒันำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่นและ
ระดับชำติ และเปน็ที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพนัธ์ใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพฒันำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพฒันำทกัษะใหแ้ก่เด็ก 
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ใหแ้ก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรม"
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X21 โครงกำร 
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม

เปำ้หมำย
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำน
กำรออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนในทอ้งถิ่น 
(อย่ำงน้อย จังหวัดละ 1 คร้ัง/ 3 
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบที่เกิดจำกกำรต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดน ำร่อง ที่มี
รูปแบบสวยงำม ทนัสมัย มีแนวโน้ม
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่ำงชัดเจน (อย่ำงน้อย 
อ ำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3 
จังหวัด มี 28 อ ำเภอ)

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

7,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย BR1302X22  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

58,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวทำงวัฒนธรรม
2. กำรพฒันำศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ ์สืบ
ทอด และพฒันำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่นและ
ระดับชำติ และเปน็ที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพนัธ์ใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพฒันำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพฒันำทกัษะใหแ้ก่เด็ก 
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ใหแ้ก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรม"
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X23 ปลดล็อคเพื่อให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

เปำ้หมำย :
1. ต้ังคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพื่อขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทั้ง
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันจำกทกุภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่เปน็เจ้ำของ
สถำนที่ในกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค

MS4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) พฒันำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอ 

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5) จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6) จัดให้มีถนนกีฬำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7) สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมต่ืนตัวเร่ืองกำรออกก ำลังกำยด้วยส่ือที่เหมำะสม

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดให้มีนักส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดให้มีห้องเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอ ำเภอ

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2) จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำต้ังแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3) พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำท้องถิ่น

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4) พฒันำทักษะผู้ตัดสิน

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5) จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จัดท ำระบบพฒันำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ  (Athlete
 pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พฒันำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกก ำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปฏริูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64  - ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

เชื่อมโยงกำรพฒันำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกก ำลังกำย (Calories credit)  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - ม.ิย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเทา่เทยีม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ข็งแรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำ หรือกำรแข่งขันกีฬำในทุกโครงกำร/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE)
 ของรัฐ

สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 -ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและทอ้งถ่ิน ม.ค.64-ธ.ค.65

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพื้นที่ทุกชุมชน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
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ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X01 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ 
กำรออกก ำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง  (Virtual 
Sport Project)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 55,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในปี 65

MS 1.7

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for
 Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแหง่ชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport 
Science หรือ Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

MS1, MS2, MS3 
MS 1.1, MS 1.2, MS 1.4, MS 1.5, MS 1.6  
MS 2.1, MS 2.2, MS 2.3, MS 2.4 
MS 3.4 

MS 5 
MS1.3, MS 1.7,  
MS 1.8, MS 1.9, 
MS 1.10, MS 3.3 , 
MS 3.5, MS 3.6 , 
MS 3.7 

MS 4 

MS 3.1 MS 3.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X02 โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรกีฬำเพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        62,550,000   - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(2,550,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในปี 65 (60,000,000)

MS 1.8

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X03  โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES 
CREDIT CHALLENGE)  ปี
 2565 (เร่ิม ) งบประมำณ 
72,000,000 บำท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 72,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณปี 65

MS 1.10

กรมพลศึกษำ BR1303X04 โครงกำรพฒันำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ
ประจ ำในทุกจังหวดัและ
ทุกอ ำเภอ ท ำหน้ำที่ส่งเสริม
 สนับสนุนให้ประชำชนได้
ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ 
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65 448,883,800        - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(167,075,800)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในปี 65 
(281,808,000)

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

กรมพลศึกษำ BR1303X05 โครงกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บ้ำน 
(1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บ้ำนทั่วประเทศ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 750,820,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษำ BR1303X06 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกระแสควำมต่ืนตัว
ด้ำนกำรกีฬำและกำรออก
ก ำลังกำย

กำรประชำสัมพนัธเ์พื่อ
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ต่ืนตัวในกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 12,258,600        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษำ BR1303X07 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ให้แก่
นักท่องเที่ยว และกระตุ้น
ให้เกิดกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวในประเทศ 
รวมถึงเป็นส่ือกลำงในกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอัน
จะน ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ มีระเบียบวนิัยมี
น้ ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ด ำรงชีวติอยูร่่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และรู้จักใช้เวลำ
วำ่งให้เป็นประโยชน์

325



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพื้นฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ผู้ตัดสินกีฬำขั้นพื้นฐำนที่
ได้รับกำรพฒันำตำม
มำตรฐำนของแต่ละชนิด
กีฬำ สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำนกำร
ตัดสินกีฬำ

ม.ค.64  - ธ.ค. 65 27,647,900        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (1,714,500)

- เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65 

(25,933,400)

MS3.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X08 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
(กำรกีฬำแห่งประเทศไทย)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

จ ำนวน 59 หลักสูตร
   30 คน /หลักสูตร

= 1,770 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 21,356,015       เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กีฬำแห่งชำติ)

MS 3.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X09 หลักสูตรมำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำร

ฝึกซ้อมกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          5,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬำ
ในทุกอ ำเภอ

MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำต้ังแต่

ระดับปริญญำตรี

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
1. จัดให้มีห้องเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. วเิครำะห์คุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพฒันำ
นักกีฬำ
2. จัดท ำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกซ้อม
กีฬำ ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ร่วมกับ 
สพฐ.และมหำวทิยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ 
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนกีฬำในสังกัด 
สพฐ. และ อปท.
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

BR1303X10 ต.ค. 64 - ม.ิย. 65 1,139,700          เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในปี 65

MS3.2

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X11 โครงกำร
พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกีฬำของท้องถิ่น
ให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศที่ได้มำตรฐำน
 ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแห่งประเทศ
ไทย

จัดให้มีผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น ต ำบลละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ = 
15,000 บำท/คน/เดือน 
(ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
ก ำหนดเป็นกำรท ำงำนใน
ลักษณะไม่ประจ ำ) ปี 65  
จ ำนวนต ำบลละ 1 คน (25
 จังหวดั 3,054 ต ำบล) เป็น
เงิน 549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อืน่

MS 3.3

โครงกำร
กำรพฒันำส ำหรับผู้เป็น
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พฒันำเป็นนักกีฬำอำชีพ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่
เป็นนักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในปี 2565) 
กำรด ำเนินงำน
1. จัดท ำหลักสูตรเฉพำะ
เพื่อรองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวทิยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

เป้ำหมำย : เพื่อพฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสม
ส ำหรับผู้เป็นนักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี 
(หลักสูตรควบระดับ
ปริญญำตรี 2 ปริญญำ) / 
(หลักสูตรสหวทิยำกำร) / 
(หลักสูตรปริญญำตรีควบ
ปริญญำโท)  ให้เป็นไป
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ ระดับปริญญำ
ตรี ที่เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

2. พจิำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำก
กำรแข่งขันของนักกีฬำ 
เป็นส่วนหนึ่งของผลกำร
เรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดท ำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพฒันำนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยและสมำพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สมำพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์
ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เป็นนักกีฬำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำรเป็น
นักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพฒันำเป็น
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในปี 2565) หรือต้ังแต่
ระดับมัธยมปลำย)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X12  1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั  
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บุรีรัมย์ ชัยภมูิ 
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ 
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี พทัลุ, 
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง 
กระบี่ ภเูก็ต) แห่งละ 
50,000 บำท (25 จังหวดั 
3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65       152,700,000  เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อืน่

MS 1.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X13 ถนนกีฬำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั 
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บุรีรัมย์ ชัยภมูิ 
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ 
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี พทัลุง 
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง 
กระบี่ ภเูก็ต)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        10,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (5,000,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65
(5,000,000)

MS 1.6

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิด
กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
ระดับต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพื่อ
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพื้นที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
จัดให้มีถนนกีฬำ 
ก ำหนดให้ทุกจังหวดัมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แห่ง 
โดยก ำหนดชนิดกีฬำและ
พื้นที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิำรและกลุ่มพเิศษ
กำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพื่อให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล 
แบดมินตันกลำงแจ้ง 
ตะกร้อแอโรบิค จักรยำน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X14 โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับอ ำเภอ 
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่
โครงกำรพฒันำนักกีฬำ
เพื่อควำมเป็นเลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป

ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ 
(อ ำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ) 

ประกอบด้วย กีฬำบังคับ 2
 ชนิดกีฬำ กีฬำสำกล 6 

ชนิดกีฬำ กีฬำท้องถิ่นนิยม
 1 ชนิดกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65       425,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กีฬำแห่งชำติ)
ปี 2564 

(200,000,000)
ปี 2565 

(225,000,000)

MS 3.5

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X15 1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64        83,476,700   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.6, 3.7โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ (Sports 
Hero) เพื่อพฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปิก 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำร
พจิำรณำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดท ำ
แผนกำรพฒันำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X16 ผลกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรจัดต้ัง

อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,500,000  - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.7

โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ (Sports 
Hero) เพื่อพฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปิก 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำร
พจิำรณำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดท ำ
แผนกำรพฒันำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรด ำเนินงำน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพื่อใช้เป็นกลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับกับ 
สมำคมกีฬำ และสมำพนัธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในกำรไกล่เกล่ียเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกีย่วข้องกับกำร
ระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพื่อต่อยอด
จัดต้ังเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X17 สถำบันวทิยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งประเทศไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65       860,000,000   - ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม (50 
ล้ำนบำท)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 5

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

BR1303X18 กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถึง 
ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

โครงกำร
กำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังสถำบัน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรด ำเนินงำน
1. กำรศึกษำวจิัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรให้บริกำร 
(50 ล้ำนบำท)
  - รูปแบบกำรให้บริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึ
พอใจในกำรบริกำร
  - กำรวเิครำะห์และ
ประเมินผลเพื่อกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พฒันำบุคลำกร
เครือข่ำยด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จังต้ังศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพื่อ
ท ำหน้ำที่ศูนย์รักษำและ
ฟื้นฟกูำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ  
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปัจจัยที่เกีย่วข้องกับ
กำรให้บริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
บุคลำกร เคร่ืองมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแห่งชำติ National 
Training Center : NTC 
ให้ได้มำตรฐำนสำกล
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X19
โครงกำรก้ำวท้ำใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141         

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน
ลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ
ทำงวธิอีิเล็กทรอนิกส์
 1.1  จ้ำงจัดกำร
บริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
เพื่อสุขภำพทำงวธิี
อิเล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถเข้ำถืง
กำรออกก ำลังกำยใน
รูปแบบใหม่ และได้รับองค์
ควำมรู้ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่พงึ
ประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000         

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141           

มีกำรจัดมหกรรมเปิดตัว
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ  
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000         

อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

2. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย
  2.1 ประชุม
คณะกรรมกำรขับเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย 
  2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจัดต้ังสมำคม
 2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพนัธ์
 2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและส่ิงจูงใจ
  2.5 ประชุมติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชิดชูเกียรติ
 กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิง่/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่ 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20 โครงกำร 10 ล้ำน
ครอบครัวไทยออกก ำลัง
กำยเพื่อสุขภำพ

พ.ย. 64 - ก.ย.65 41,558,400       เสนอขอต้ัง
งบประมำณปี 65

MS 1.7

กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600         

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิง่/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่ 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1 
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และ
ประชำสัมพนัธน์โยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือน Health Point
1.1.4 ประชุมเชิง
ปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

2.กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
 Health Platform   2.1.
กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
 Health Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform 
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
 Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
 Platform

กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
 Health Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

4.1 กำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ผ่ำนกิจกรรมกำร
ก้ำวท้ำใจ Season 4 (77 
จังหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ 
Season 4 (77 จังหวดั)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

3. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง)  
 3.1.1จัดจ้ำง พฒันำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำน
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รหสัโครงการ
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โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
กระแสกำรออกก ำลังกำย
กำรผ่ำนส่ือออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกก ำลัง
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
ได้แก่ โทรทัศน์ วทิยุ 
หนังสือพมิพ ์นิยสำร ไลน์ 
ยูทูป

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (5,252 คน : อปท.ละ
 2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย = 
3740/คน
6.1.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
 วนั 2 คืน)

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ให้เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบ  เพื่อให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,0007.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
 คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย
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โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

7.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
 คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่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)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่สามารถน าเสนอขอ้มูลด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

จัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจัดการขอ้มูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบูรณาการขอ้มูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปล่ียนขอ้มูล (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง)

ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจดัตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยู่เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อยา่งแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

โครงการจัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจัดการขอ้มูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมกบั
มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ
 การจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยง
ขอ้มูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual 
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ BR01304
มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 - ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - กรมจัดหางาน
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ส านักกงานประกนัสังคม
 - สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ส านักงานสถติิแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
 - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	
 - ส านักงานขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR1304X01 เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 25,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2

1.1 โครงการจัดท าพิมพ์เขยีวของ
ระบบการบริหารจัดการขอ้มูล
ก าลังคน (Manpower Data 
Management Blueprint) ระยะที่
 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ 
(รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 300,000           เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศ
ไทย)และประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
 ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการ
จัดท ารายงาน และ งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน(Backup + Security + 
Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65 5,600,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ 
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน   (ระบบ 
e-portfolio = 2,000,000.- , 
ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน 
25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจัดท ารายงาน และ
 งานโครงสร้างพืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) และระบบ
การจัดการการเชื่อมโยงขอ้มูล(API 
Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 18,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ขอ้มูลก าลังคน

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 1,100,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.4

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR1304X02 การจัดท าพิมพ์
เขยีวของระบบ
การบริหารจัดการ
ขอ้มูล 
(Manpower 
Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบูร
ณาการขอ้มูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติ
ในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล (รายงาน
การศึกษา + 
ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง

พิมพ์เขยีวของระบบการบริหาร
จัดการขอ้มูล (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่2 การบูรณาการขอ้มูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65 6,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจัดการ
ขอ้มูลด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจัดการ
ขอ้มูลด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR1304X03 โครงการจัดต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพือ่
การพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
อยา่งเป็นระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนาทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลงอาชีพจากบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกจิ

ม.ีค. 64 - ม.ีค. 66 1,500,000,000   ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบรหิารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ (เมืองพทัยา)
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านักงาน ก.พ.ร.
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 - ส านักงาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านักงาน ก.พ.ร. 
 - ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7)

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมนิทางวิชาการดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

มโีรงเรยีนตน้แบบที่มคุีณภาพระดบัโลกตามบรบิทพ้ืนที่ ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มฐีานขอ้มลูก าลังคนที่มคีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน ารอ่งแพลตฟอรม์การใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่ม
ดงักล่าว

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

จัดตั้งกองทนุสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทกัษะ และการเรยีน
ภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วฒัธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

BR1305

1) หน่วยงานภาครฐัมสีมรรถนะในระดบัที่สามารถขบัเคลื่อนประเดน็การพัฒนาใหม ่ๆ บนฐานของการมรีะบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
2) ประชาชนทกุภาคส่วนไดร้บัโอกาสในการพัฒนาทกัษะใหม ่ๆ รวมถึงการสรา้งตลาดงานใหม ่ๆ รองรบัอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชพี 
3) เดก็วัยเรยีนไดร้บัการพัฒนาทกัษะส าหรบัการเตรยีมพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 22 ดว้ยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ยกระดบัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาดา้นดจิิทลั ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มรีะบบทนุการศึกษาของรฐับาลเพ่ือดงึดดูผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สู่ภาครฐั (Talent Attraction) ม.ค. 64 - ม.ิย. 64
มรีะบบการส่งเสรมิใหบ้คุลากรภาครฐัที่มศัีกยภาพสูงไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาและยกระดบัศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

MS4  MS 1, MS 5, MS 6, MS 7  MS3 MS2 

ม.ค. 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศูนย์พฒันาศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคล เพื่อความเปน็
เลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 52,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์
 (Coding)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      119,732,600 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง
งบประมาณในป ี65
14,400,000 
(งบประมาณป ี64)

105,332,600 
(เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี65)

MS 1ปงีบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 3
 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ
ปงีบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 6
 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
48,200 คน
3) ส่ือดิจิทลัส าหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ BR1305X03 โครงการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษา
ชั้นน าของโลก

ม.ค. 64 - ก.ย. 65     5,000,000.00 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1

ส านักงาน ก.พ. BR1305X04 ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พฒันาใหม่ ๆ รวมแล้วได้

อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65            750,000 MS 2

ส านักงาน ก.พ. BR1305X05  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ที่มี
สถาบนัการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับใหเ้ข้า
ศึกษา/ผู้ที่ก าลัง
ศึกษาใน
สถาบนัการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส านักงาน ก.พ. BR1305X06  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อ
ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน ใน
หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดย
น าร่องที่ส านักงาน
 ก.พ. (Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านักงาน ก.พ. BR1305X07 การจัดท า
ฐานข้อมูลผู้รับทนุ
จากแหล่งทนุ
ต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทนุ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
 จากแหล่งทนุต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 -                 

MS 5

 -การจัดสรรทนุ
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital 
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับฟงัความ
คิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับทนุ
รูปแบบใหม่  
50,000 * 3 คร้ัง 
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพนัธ์
ส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับทนุ
รูปแบบใหม่  
200,000 บาท *3
 คร้ัง = 600,000 
บาท
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแหง่ชาติ

BR1305X08 โครงการการ
จัดท าแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
ก าลังคนที่มี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก าลังคนที่มีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะหข์้อมูล
ก าลังคนที่มีศักยภาพสูงที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เปา้หมายและงานวิจัยขั้นแนวหน้า

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 -                 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 5

เมืองพทัยา BR1305X09 โครงการน าร่อง
การพฒันา
โรงเรียนต้นแบบ
ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

คุณภาพผู้เรียนที่น าไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของนักเรียนแต่ละคน และ
การมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 1,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

ส านักงาน อ.ย. BR1305X10 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างาน
ประเมินทาง
วิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ในประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ัง
หน่วยประเมินทางวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                 
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)  
กองทนุสนับสนุนการ
ด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อการ
พฒันาขีดความสามารถ ทกัษะ
 และการเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding)

BR1305X11 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพื่อขับเคล่ือนการพฒันาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการ
เรียนภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding) 
 โดย 1) จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) 
จัดต้ังดโครงการความร่วมมือมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐเปน็หน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000     
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป�อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2280-4085 ต่อ 6221-49

E-mail : nscr@nesdc.go.th




