แ ผ น ขั บ เ ค ลื อ น กิ จ ก ร ร ม ป ฏิ รู ป

ที จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ต่ อ ป ร ะ ช า ช น
อ ย่ า ง มี นั ย สํา คั ญ ( B I G R O C K )
ภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง )

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1
24
76
84
96
164
182
216
229
242
252
272
296

1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการเมือง

2
สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

1. การเมือง
BR0101

การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพือ่ ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์
ออฟไลน์ และพืน้ ที่
3. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพือ่ เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
4. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

BR0102

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

1. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
2. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
นโยบายสาธารณะทุกระดับ

BR0103

การสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของ
คนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการดาเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. จัดพืน้ ที่เพือ่ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
4. จัดทาข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
5. นารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ
7. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพือ่ สร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร

BR0104

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
6. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
7. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพือ่ การปฏิรูป

1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพือ่ การปฏิรูปประเทศ
2. สร้างวิทยากรกระบวนการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพืน้ ที่
4. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

3

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0101

การเสริมสร้างความรูท้ างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. กระทรวงสาธารณสุข

2. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงกลาโหม
6. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7. สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

8. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

9. ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS)

11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

12. บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์

14. หน่วยงานภาคเอกชน

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีชดุ ความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรูท้ างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 64 -ธ.ค 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การจัดทาหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์)
และหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเนื้อหาหลักสูตร/Animation, สื่อการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่
ความรู้/เอกสารนาเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เป็นต้น ที่สามารถเข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ต.ค 64 - ธ.ค 64

มีชอ่ งทางเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดับพื้นที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับ
ผู้แทนสื่อมวลชน จานวน 1 ครั้ง

ม.ค 65 - มี.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และนาไปสู่การปฏิบตั ิได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลน์ทกุ ประเภท อาทิ เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

เครือข่ายผู้เข้าร่วมดาเนินการ นาหลักสูตรและสื่อความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปดาเนินการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ กานัน
ผู้ใหญ่บา้ น ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65

มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรูท้ างการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงศึกษาธิการ (3)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม (5) กระทรวงสาธารณสุข (6)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (7) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (9) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS) (12) บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
(13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ
และรายกลุ่มเป้าหมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS1

MS2.1

MS 2.2

MS4

MS2.3
MS2.4
MS2.5

MS2 MS3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X01

การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ e-Learning เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65

3,053,600

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X02

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65

4,811,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X03

ผลิตสื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ชุดเครื่องมือ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
สื่อสาร (Toolkit)
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
อาทิ เอกสาร
เนื้อหาหลักสูตร,
เอกสารนาเสนอ
ข้อมูล
Powerpoint,
เทคนิคการสอน,
คลิป VDO, เกมส์
เป็นต้น ที่
เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,049,000

เสนอขอตั้ง
MS1.2 MS2.2
งบประมาณในปี 65 MS2.3 และ
MS2.4

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

3. สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

4. สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. สำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์

6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

BR0102

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่ คงของมนุษย์

11. กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ

14. สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

18. กรมประชำสัมพันธ์

19. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผู้บริโภค

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิน่

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน ปัจจัยที่เกีย่ วข้อง หรือกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือภำคส่วนต่ำง ๆ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีช่องทำงเพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรสำธำรณะของหน่วยงำนอย่ำงเสมอภำค ครอบคลุมและเท่ำเทียม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีกำรสื่อสำร หรือประชำสัมพันธ์ หรือสร้ำงกำรรับรู้ให้ประชำชนทรำบอย่ำงต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภำพ
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีกำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ....

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีกำรทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมำย หรือระเบียบที่เกีย่ วข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง )ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1, MS2
MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4
MS2.1, MS2.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X01

กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรำงวัล ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มี ร่วมในกำรบริกำร
กำรบริกำรจัดกำรที่ดี
สำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

1,000,000,000

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X02

กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมี
ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ที่นำเสนอ
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
นโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ....
ครม.

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

BR0102X03

กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

กรอบแนวทำงในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

โครงกำรที่ได้รับ MS1.1, 1.2, 1.3
จัดสรรตำม พรบ. 64

-

3,500,800

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.1, 2.2

-

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

8,727,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.1

-

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ BR0102X04
ระบบรำชกำร

กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปิด 1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
ระบบรำชกำร (Open Government มำมีส่วนร่วมในกำร
Partnership : OGP)
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

4,965,800

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2

-

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ BR0102X05
ระบบรำชกำร

กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแบบ 1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มีส่วนร่วมโดยยึดประชำชนเป็น
มำมีส่วนร่วมในกำร
ศูนย์กลำง
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

3,149,800

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ BR0102X06
ระบบรำชกำร

กำรเปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
ในกำรพัฒนำระบบรำชกำร
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พัฒนำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30
ก.ย. 65

6,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

กำรสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะผ่ำนกลไกกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

-

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2

-

BR0102X07

กฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรสำธำรณะ
ได้รับกำรทบทวนและ
แก้ไขปรับปรุง

7
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X08

โครงกำรประชำคมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน หมูบ่ ำ้ น ชุมชน ตำบล
1 ต.ค. 64 - 30
พ.ศ. 2565
อำเภอ และจังหวัด
ก.ย. 65
ผ่ำนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้นำชุมชน
ในพื้นที่ ในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำหมูบ่ ำ้ น
แผนชุมชน แผนพัฒนำ
ตำบล แผนพัฒนำ
อำเภอ และแผนพัฒนำ
จังหวัด ผ่ำนกลไกกำร
จัดทำแผนในแต่ละระดับ

16,150,200

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X09

โครงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำพื้นที่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. บุคลำกรด้ำนกำร
จัดทำแผนมีควำมรู้
ควำมเชีย่ วชำญ และ
ทักษะด้ำนกำรจัดทำ
แผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่
ตลอดจนสำมำรถ
เชือ่ มโยงแผนงำน/
โครงกำรให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำ
เชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 2.
หน่วยงำนในพื้นที่
เป้ำหมำยสำมำรถระบุ
ปัญหำ ข้อบกพร่อง
และข้อติดขัด (Missing
Link) เพื่อนำไปพัฒนำ
แนวทำงจัดทำและ
ประสำนแผนพัฒนำใน
ระดับพื้นที่ตงั้ แต่หมูบ่ ำ้ น
ชุมชน ตำบล ท้องถิน่
และอำเภอ 3.
แผนพัฒนำในระดับ
พื้นที่ตงั้ แต่หมูบ่ ำ้ น
ชุมชน ตำบล ท้องถิน่
และอำเภอ มีกำร
ยกระดับคุณภำพแผน
ให้มีลักษณะเป็นแผน
เดียว (One Plan)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

4,263,600

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X10

โครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำ ประจำปี เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
2564
ปกครองส่วนท้องถิน่
พัฒนำกำรดำเนินงำน
โดยตระหนักถึง
ควำมสำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงสันติสุข
สมำนฉันท์ และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ทำงำน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,399,425

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X11

โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ควำมสำเร็จของกำร
ท้องถิน่
ดำเนินโครงกำรเพื่อ
แก้ไขปัญหำในพื้นที่โดย
กลุ่มเป้ำหมำย (Local
Solution) (10
เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,900,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X12

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธิเสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
กฎหมำย สิทธิ เสรีภำพ
และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
2. สร้ำงตัวแบบกำร
เรียนรู้ทำงกฎหมำย
สิทธิเสรีภำพ และกำรมี
ส่วนร่วม ตำม
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิ เสรีภำพ และกำร
มีส่วนร่วม ในประเด็น
ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560 ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

323,950

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X13

โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
2. เพื่อให้ประชำชนเกิด
สำนึกควำมเป็นพลเมือง
มีจิตสำธำรณะ
3. เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ ยืน
สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี
และเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงำนอืน่

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

420,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X14

โครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำทองคำ เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
และรำงวัลพระปกเกล้ำ ประจำปี 2565 ปกครองส่วนท้องถิน่
พัฒนำกำรดำเนินงำน
โดยตระหนักถึง
ควำมสำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ทำงำน และกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

3,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

9
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X15

โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 1. เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ท้องถิน่
จิตสำธำรณะและควำม
เป็นพลเมืองในกลุ่ม
เยำวชน
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ำย
กำรทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และกลุ่ม
เยำวชนในพื้นที่

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

3,300,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102016

โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
2. เพื่อให้ประชำชนเกิด
สำนึกควำมเป็นพลเมือง
มีจิตสำธำรณะ
3. เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ ยืน
สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี
และเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงำนอืน่

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

700,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X17

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธิเสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. วิเครำะห์ข้อจำกัดใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำร
นโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ
2. สังเครำะห์ข้อเสนอ
กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของภำค
ประชำชนในนโยบำย
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่
กรณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

359,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X18

โครงกำรกำรนำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ มีแนวทำงกำรพัฒนำ
ในกำรพัฒนำคุณภำพสังคมอย่ำง
คุณภำพสังคม ภำยใต้
ยัง่ ยืนหลังวิกฤต โควิด-19
แนวคิดหลักธรรมำภิ
บำล หลังวิกฤติกำรณ์
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,000,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.2

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X19

โครงกำรศึกษำควำมเชือ่ มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

2,000,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเห็นและระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ
และกำรทำงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ 2. เพื่อ
ได้ข้อมูลผลกำรสำรวจ
สำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับ
กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
(People’s Audit) 3.
เพื่อนำเสนอควำม
คิดเห็นของประชำชน
ต่อผู้เกีย่ วข้องสำหรับ
นำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

สำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับ
กำรให้บริก10
ำรของ
หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ต/
ท้อเป้งถิาน่ หมาย/ผลผลิ
โดย
ผลลัพธ์ ส่วน
กระบวนกำรกำรมี
ของโครงการ
ร่วมของประชำชน
(People’s Audit) 3.
เพื่อนำเสนอควำม
คิดเห็นของประชำชน
ต่อผู้เกีย่ วข้องสำหรับ
นำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X20

โครงกำรแนวทำงกำรจัดทำแผน
งบประมำณที่คำนึงถึงควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศและวัยด้วยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม (Planning Model for
Gender and Age Responsive
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เรื่อง
กำรจัดทำงบประมำณที่
คำนึงถึงควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศและวัยด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม
(Gender and Age
Responsive
Participatory
Budgeting: GRPB)
ไปสู่กำรปฏิบตั ิที่เป็น
รูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

184,800

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X21

โครงกำรศึกษำควำมเชือ่ มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเห็นและระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ
และกำรทำงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ
2. เพื่อได้ข้อมูลผลกำร
สำรวจสำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับ
กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
(People’s Audit)
3. เพื่อนำเสนอควำม
คิดเห็นของประชำชน
ต่อผู้เกีย่ วข้องสำหรับ
นำไปใช้พัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

2,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X22

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

1. พัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้เรื่องกำรจัดสรร
งบประมำณที่คำนึงถึง
ควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ (GRB) ไปสู่กำร
ปฏิบตั ิ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพ
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีทกั ษะกำร
จัดทำงบประมำณและ
แผนพัฒนำที่คำนึงถึง
ควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

-

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0102X23

โครงกำรนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและลดควำม
เหลื่อมล้ำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยงั่ ยืน หลังวิกฤติกำรณ์
COVID-19

ผลักดันให้ชุมชนพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและลด
ควำมเหลื่อมล้ำโดยกำร
ใช้นวัตกรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

500,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คง
ของมนุษย์

BR0102X24

โครงกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย
และนวัตกรรมทำงสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
1 ต.ค. 63 - 30
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ก.ย. 64
สวัสดิกำรและ
นวัตกรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธิภำพ

1,654,400

โครงกำรที่ได้รับ MS1.4 ,MS2.2
จัดสรรตำม พรบ. 64

-

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X25

โครงกำรจัดทำแผนและประสำน
แผนพัฒนำตำบล

มีกำรบูรณำกำรจัดทำ
แผนพัฒนำตำบล
จำนวน 7,036 ตำบล
(ดำเนินกำรไตรมำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

39,405,600

โครงกำรที่ได้รับ MS1.4 ,MS2.2
จัดสรรตำม พรบ. 64

-

สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน BR0102X26

โครงกำรสนับสนุนและสร้ำงกำรมีส่วน เครือข่ำยแรงงำนได้รับ
ร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำร กำรปลูกฝังค่ำนิยมไม่
ทุจริต “ดวงตำแรงงำน”
ทนทุจริตและร่วมเป็น
เครือข่ำยเฝ้ำระวังกำร
ทุจริตในระดับพื้นที่
และสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้รับเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตใน
ระดับพื้นที่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,785,600

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X27

กำรจัดทำแผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอำเภอและ
ตำบล

กำรใช้กลไกของ
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอำเภอ
(กบอ.) คณะกรรมกำร
หมูบ่ ำ้ น เป็นกลไกใน
กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

ยังไม่สำมำรถระบุได้

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

BR0102X28

โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดทำ
(ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2566 – 2569)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

2,625,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ BR0102X29
ชีวติ คนพิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คง
ของมนุษย์

กำรจัดทำแผนงำนสมัชชำเครือข่ำย
คนพิกำรระดับชำติ

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2566 – 2569) เป็น
แนวทำงกำรบริหำร
และพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล โดย
คำนึงถึงประชำชนและ
ผลประโยชน์ของกำร
พัฒนำประเทศเป็น
สำคัญ
คนพิกำร องค์กรคน
พิกำร หน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำคเอกชน /
ผลผลิต : ประเด็น
สมัชชำเครือข่ำยคน
พิกำรระดับชำติที่จะ
นำมำขับเคลื่อนเชิง
นโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวติ คน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,500,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของ
รัฐบำล พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

ยังไม่สำมำรถระบุได้

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

BR0102X30
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รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

BR0102X31

โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนเกีย่ วกับกำรมีส่วนร่วมตำม
มำตรกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

ยังไม่สำมำรถระบุได้

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ

BR0102X32

โครงกำร STRONG-จิตพอเพียงต้ำน 1. พื้นที่ดำเนินกำร
ทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำรวจ จับตำมอง และ
แจ้งเบำะแส อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 3 อำเภอ
รวมไม่นอ้ ยกว่ำ 231
อำเภอ
2.จำนวนประชำชนที่
เข้ำร่วมโครงกำรไม่นอ้ ย
กว่ำ 11,995 คน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

28,237,100

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ

BR0102X33

โครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

1. เพื่อดำเนินกำรให้ 1 ต.ค. 63 - 30
เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ก.ย. 64
แห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ. 2560 ที่บญ
ั ญัติให้
“รัฐต้องส่งเสริมและ
ให้ควำมรู้แก่ประชำชน
ถึงอันตรำยที่เกิดจำก
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน และจัดให้
มีมำตรกำรและกลไกที่
มีประสิทธิภำพเพื่อ
ป้องกันและขจัดกำร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
กำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วม ในกำร
รณรงค์ให้ควำมรู้
ต่อต้ำน หรือชีเ้ บำะแส
โดยได้รับควำมคุม้ ครอง
จำกรัฐตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ”
2. เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐและภำคประชำ
สังคมเกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ตลอดจนร่วม
เฝ้ำระวังและแจ้ง
เบำะแสกรณีพบเห็น
กำรกระทำอันอำจจะ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตใน
ภำครัฐ

2,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4

-

กรมประชำสัมพันธ์

BR0102X34

โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จำนวน 647
ครั้ง (ตอน/สปอต/ครั้ง/
เรื่อง)

1,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4

-

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64
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รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมประชำสัมพันธ์

BR0102X35

โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพภำครัฐยุคใหม่

จำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จำนวน 538
ครั้ง (ตอน/สปอต/ครั้ง/
เรื่อง)

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

3,756,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.4

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองผู้บริโภค

BR0102X36

กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้นำอำสำสมัคร
คุม้ ครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพให้ประชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนคุม้ ครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,350,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองผู้บริโภค

BR0102X37

กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและขยำย
โอกำสกำรเข้ำถึงสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้
เกิดควำมเท่ำเทียม

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพให้ประชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนคุม้ ครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

5,614,500

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.3

-

สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองผู้บริโภค

BR0102038

กำรบริหำรจัดกำรสื่อโซเซียลมีเดีย
และสื่อออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์ม
ข้อมูลกำรคุม้ ครองผู้บริโภค ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect Social)

พัฒนำดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (OCPB
Connect Social) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำร
สื่อสำรกับประชำชน
ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย
และสื่อออนไลน์ ของ
สคบ.

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

15,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.2

-

กรมทำงหลวงชนบท กระทรวง BR0102X39
คมนำคม

กำรดำเนินกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่มีผลกระทบกับควำมเป็นอยู่
ของประชำชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้มี
ส่วนร่วมและรับรู้แนว
ทำงกำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X40
กระทรวงมหำดไทย

โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิน่
เพื่อดุแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

กระตุน้ กำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพื้นที่,เพิ่ม
อำชีพนักบริบำลขึน้ ใน
พื้นที,่ ให้ผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งได้รับกำรดูแล
ที่ดีในทุกๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,080,586,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS1.3

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X41
กระทรวงมหำดไทย

โครงกำรส่งกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล ส่งเสริมและพัฒนำ
ฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่
ประสิทธิภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

8,543,200

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4

-

-
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รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

19. กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง BR0102X42
แรงงำน กระทรวงแรงงำน

ดูแลให้กำรคุม้ ครอง
แรงงำนในกรณีนำยจ้ำง
ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยเกีย่ วกับ
สิทธิที่ลูกจ้ำงได้รับเงิน
อย่ำงหนึง่ อย่ำงใด
กฎหมำยจึงกำหนด
รับรองสิทธิของลูกจ้ำง
ที่ประสงค์จะให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรบังคับตำม
สิทธิของตน โดยมี
กรอบของกฎหมำย
บัญญัติไว้เพื่อคุม้ ครอง
สิทธิ ของลูกจ้ำงที่จะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำร
ทำงำนหรือเงินอืน่ ใด
ตำมสิทธิของตนที่พึง
ได้รับตำม
พระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงำน พ.ศ.
2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
โครงกำรกำรดำเนินกำรให้สถำน
เพื่อให้กำรใช้กฎหมำย
ประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตัง้ แต่ 10 คุม้ ครองแรงงำนมี
คนขึน้ ไป รำยงำนสภำพกำรจ้ำงและ ประสิทธิภำพและ
สภำพกำรทำงำน (ตำมมำตรำ 115/1) ครอบคลุมแรงงำนที่มี
(คร.11)
อยูท่ ั้งหมด จึง
กำหนดให้นำยจ้ำงที่มี
ลูกจ้ำงตัง้ แต่ ๑๐ คนขึน้
ไป ยืน่ แบบแสดงสภำพ
กำรจ้ำงและสภำพกำร
ทำงำน โดยให้นำยจ้ำง
สำรวจตนเองและยืน่
แบบแสดงสภำพกำร
จ้ำงและสภำพกำร
ทำงำนต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
ภำยในเดือนมกรำคม
ของทุกปี

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

800,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2

-

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

1,551,600

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X44
กระทรวงมหำดไทย

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถำน
ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ประกอบกิจกำรและรัฐวิสำหกิจมีกำร ร่วมในกำรรับบริกำร
บริหำรแรงงำนสัมพันธ์ด้วยระบบทวิ
ภำคี

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

687,920

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X45
กระทรวงมหำดไทย

กิจกรรมตรวจเยีย่ ม ให้คำปรึกษำ
ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
แนะนำ และติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำ ร่วมในกำรรับบริกำร
ควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

90,500

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X46
กระทรวงมหำดไทย

กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงำนสัมพันธ์ ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่ ร่วมในกำรรับบริกำร
เหมำะสม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

197,320

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3

-

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X47

โครงกำรพัฒนำระบบดิจิทลั แหล่ง
บริกำรจัดหำงำนอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรให้บริกำร
จัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

12,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

MS1.2

-

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X48

โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

สื่อสำรกับประชำชนใน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4

-

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ BR0102X43
กระทรวงมหำดไทย

โครงกำรรับและพิจำรณำวินจิ ฉัยคำ
ร้อง (ตำมมำตรำ 123)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

-
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
2. สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
3. สถำบันพระปกเกล้ำ

BR0103

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เตรียมความพร้อในการดาเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ก.พ. - มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ศึกษำควำมเป็นมำ สภำพปัญหำ และรำกเง้ำของปัญหำที่กอ่ ให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นในประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ศึกษำงำนวิจัยและกรณีศึกษำทั้งไทยและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสบกำรณกำรแกปญหำควำมขัดแยงและกำรสรำง
ควำมปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพื้นทีเ่ พื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีช่องทำงออนไลน์เพือ่ เปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมเสนอแนวทำงและควำมคิดเห็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

จัดทาข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

รวบรวมข้อเสนอแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองจำกทุกช่องทำงที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ควำมเห็น

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

วิเครำะห์ กลั่นกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดอง
จัดทำรำยงำนข้อเสนอในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของประชำชนและขจัดควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในสังคม
พร้อมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

นารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ก.ย. - ต.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพือ่ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ

ก.ย. - ต.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรสร้ำงควำมปรองดองตำมมติคณะรัฐมนตรี

ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร

พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยุกระจำยเสียง
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์และ influencers

พ.ย. - ธ.ค. 65
พ.ย. - ธ.ค. 65
พ.ย. - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
เป้ำหมำยย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.1, MS3.2

MS2.1, MS2.2

MS1

MS4.1, MS4.2, MS4.3

MS5

MS6

MS7.1
MS7.2
MS7.3

MS7
MS2
MS3
MS4
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS6.1
MS6.2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพือ่ ให้เกิด
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนใน
ชำติ

1) ได้ขอ้ เสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำร
สร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ของ
ประชำชน
2) ประชำชนมีควำม
ตื่นตัวต่อกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคี
ปรองดองเกิด
บรรยำกำศแห่งกำร
ปรองดองผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ควำมขัดแย้งใน
สังคมไทยลดลง
เพือ่ ให้สังคมและ
ประชำชนไทยเกิด
ควำมสมำนฉันท์
ปรองดองอย่ำงยั่งยืน

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 12,620,000 บำท

เสนอขอตั้ง
MS2.1 - 2.2
งบประมำณในปี 65 MS3.1 - 3.2
MS4.1 - 4.3
และ
MS7.1 -7.3
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

-

BR0104

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)
เป้าหมายย่อยที่ 6.5 (MS6.5)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ความรู้และความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง
หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทางการเมือง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ
ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางานของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขัน้ ต้นของพรรคการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเพิม่ สมาชิกพรรคการเมือง
การเพิม่ สาขาพรรคการเมือง
การเพิม่ ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขัน้ ต้นของพรรคการเมือง
ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1 MS2 MS3 MS4

MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
โครงการ
(BR0101Xnn)

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0104X01 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดาเนินการตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
งบประมาณ เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า
ประเทศ (ฉบับเดิม)
1)
โปรดระบุดา้ นที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

34,285,500 โครงการที่ได้รับ MS5.1-MS5.2
จัดสรรตาม
พรบ. 64

ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65

14,706,000

เสนอขอตั้ง MS5.1-MS5.2
งบประมาณในปี
65

ด้านการเมือง

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
พรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X02 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย.
64

28,291,000

เงินนอก MS5.1-MS5.2
งบประมาณ/ และ MS7.1
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X03 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ ช่องทางการมีส่วนร่วม
ต.ค. 63 - ก.ย.
เมืองอย่างสร้างสรรค์
ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
64

9,300,000

เงินนอก MS6.1-MS6.2
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
มี.ค. 65 - ก.ค.
ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
65

4,000,000

เสนอขอตั้ง MS6.1-MS6.2
งบประมาณในปี
65
12,000,000 เสนอขอตั้ง MS6.1-MS6.5
งบประมาณในปี และ MS7.1
65

ด้านการเมือง

8,757,500 โครงการที่ได้รับ MS1.1-MS1.2
จัดสรรตาม
และ
พรบ. 64 MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X04 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมของกองทุนเพือ่
พัฒนาการเมือง ประจาปี
2565

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X05 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง

ต.ค. 63 - มิ.ย.
64

ด้านการเมือง
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
โครงการ
(BR0101Xnn)

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0104X06 โครงการเผยแพร่อดุ มการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี
(Architype)

กรณีเป็นการ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
งบประมาณ เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า
ประเทศ (ฉบับเดิม)
1)
โปรดระบุดา้ นที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ประชาชนเห็นความสาคัญ
และคุณค่าของการเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย/หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง (หมู่บ้านพลเมือง
ดีวิถปี ระชาธิปไตย) ทาให้
การเลือกตั้งเกิดความสุจริต
โปร่งใสและเที่ยงธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

281,186,000

เสนอขอตั้ง MS1.1-MS1.2
งบประมาณในปี
และ
65
MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย.
64

141,240

เงินนอก MS1.1-MS1.2
งบประมาณ/
และ
แหล่งเงินได้ MS2.1-MS2.3
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และการเป็น
พลเมืองคุณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย.
65

15,616,000

เสนอขอตั้ง MS1.1-MS1.2
งบประมาณในปี
และ
65
MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X07 โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้ง
ไทยให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี

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

ม.ค. 65 - ก.ย.
65

21,295,700

เสนอขอตั้ง MS2.1-MS2.3
งบประมาณในปี
และ
65
MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X08 โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น
(primary election) ของพรรคการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย.
64

7,421,700

เงินนอก MS5.1-MS5.2
งบประมาณ/ และ MS7.1
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย.
65

7,421,700

เสนอขอตั้ง MS5.1-MS5.2
งบประมาณในปี และ MS7.1
65
4,180,000
เงินนอก MS1.1-MS1.2
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

BR0104X09 โครงการพลเมืองศึกษา (civic education)

BR0104X10 โครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

1) หลักสูตรแกนกลาง
2) วิทยากรหลัก
3) วิทยากรขยายผล

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64

ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ ธ.ค. 64 - ก.ย. 65
เมือง และมีจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

18,220,000

เสนอขอตั้ง MS1.1-MS1.2
งบประมาณในปี
และ
65
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ปฏิบัตติ นตามหลัก
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ของการนาวิถปี ระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

51,388,600 โครงการที่ได้รับ MS1.1-MS1.2
จัดสรรตาม
พรบ. 64 MS3.1-MS3.2
และ
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย.
64
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
โครงการ
(BR0101Xnn)

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0104X11 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและ
ให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ปฏิบัตติ นตามหลัก
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ของการนาวิถปี ระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ต.ค. 64 - ก.ย.
65

69,603,000

เสนอขอตั้ง MS1.1-MS1.2
งบประมาณในปี
65
MS3.1-MS3.2
และ
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อน
วิถปี ระชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขที่ถกู ต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค.
64

1,600,000

เงินนอก MS1.1-MS1.2
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อน
วิถปี ระชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขที่ถกู ต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค.
65

3,325,000

เสนอขอตั้ง MS1.1-MS1.2
งบประมาณในปี
65

ด้านการเมือง

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วงเงิน
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
งบประมาณ เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า
ประเทศ (ฉบับเดิม)
1)
โปรดระบุดา้ นที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรปู ประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผบกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS)
7. กรมประชาสัมพันธ์
8. บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

BR0105

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีชดุ ความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรปู ประเทศ

เม.ย 64 - มี.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - มิ.ย 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การจัดทาหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ก.ย 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดันการเผยแพร่ขอ้ เสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ผลิตสื่อวีดีโอ วีดีทศั น์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทกุ ประเภท สื่อมวลชน และช่องทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS2.1

MS2.2

MS2

MS3.1 MS3.2

MS3, MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn
)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดทา
ชุดความรู้สาหรับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ

โครงสร้าง เนื้อหา เม.ย 64 - ธ.ค 64
บทบาทสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญ

7,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64

3,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x03 ผลิตชุดความรู้สาหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ชุดความรู้สาหรับ ต.ค 64 - มี.ค 65
การร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูปประเทศ

1,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X04 ผลิตสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและ ผลิตสื่อวีดีโอ วีดี
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการ
ทัศน์ เพื่อเผยแพร่
ปฏิรูป
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุด
คู่มืออบรม
วิทยากร
กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,049,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X05 จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง ความคิดเห็นและ
โครงสร้างและเนื้อหาของ
ข้อเสนอแนะ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
เกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ
โครงสร้าง เนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65

2,892,000

เสนอขอตั้ง
MS3.1 และ
งบประมาณในปี 65
MS3.2

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
ความเห็น
การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,529,500

เสนอขอตั้ง
MS2.2 และ
งบประมาณในปี 65
MS3.2

วิทยากร
กระบวนการเพื่อ
รับฟังความ
คิดเห็นฯ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

2 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

2. การบริหารราชการแผ่นดิน
BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจทิ ัล (รวม 124 โครงการ)

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจทิ ัลสาคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จา่ ยน้อย และตรงตาม
ความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจทิ ัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจทิ ัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟืน้ ตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (2)
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพือ่ ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

1.มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม
และโดยจัดทาร่างกฎหมายเพือ่ รองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบตั ิและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหาร
ราชการในสภาวการณ์ที่มีความจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
4. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงาน
นาร่องเพือ่ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
5. มีแนวทางการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และลักษณะ
งานขององค์กร
6. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

BR0203

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สู่ระบบเปิด
1. มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจทิ ัล
เพือ่ ให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่าง 2. มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา
คล่องตัวตามหลักคุณธรรม
3. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งต่าง ๆ
4. มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด
5. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบคุ คลที่มีความชานาญสูงจากนอกระบบ
ราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)
7. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
8. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพือ่ รองรับการทางานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่
9. มีการศึกษาเพือ่ พัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

BR0204

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ ที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

BR0205

1. มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพืน้ ที่
2. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง
1. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิ ัลในทุกขั้นตอน
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพือ่ ให้การใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีสามารถแก้ปญ
ั หาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
5. เพิม่ ขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดจิ ิทลั

1. ประชาชนได้รบั การดูแล เข้าถึง และได้รบั บริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลั สาคัญของภาครัฐที่มคี ุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตาม
ความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดจิ ิทลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลั ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่
ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (2)
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี / สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย /สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ / สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ / สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สานักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ / กรมการจัดหางาน / กรมการท่องเที่ยว / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมการปกครอง / กรมสรรพากร / กรม
ประชาสัมพันธ์ / สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สานักงานสถิติแห่งชาติ / สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั / สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / สานักงบประมาณ / สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) /สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) / บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จากัด (มหาชน) / และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
1. ประชาชนได้รบั การดูแล เข้าถึง และได้รบั บริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลั สาคัญของภาครัฐที่มคี ุณภาพ โดยสะดวก
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
มีการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์
2. ภาครัฐมีดจิ ิทลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบ
นิเวศด้านดิจิทลั ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และ
มีงานทา (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ
(5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ก.ย.-65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก.ย.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทลั ภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน
Government cloud service ที่เปิดให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอานวยความสะดวกประชาชน
และผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5 ด้านสาคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว
ตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐ
เพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน
อย่างแท้จริง

ก.ย.-65

มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทังมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
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ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ก.ย.-65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทลั ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน
มีโครงสร้างพืนฐานระบบดิจิทลั สาหรับบริการภาครัฐรวมทังการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการนาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

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

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1,2,3,4

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
BR0201X01 โครงการจัดทา
(องค์การมหาชน)/ก.พ.ร./สพธอ.
แนวทาง
มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการ
พัฒนารัฐบาล
ดิจิทลั (Digital
Government
Transformation)

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั
1 เรื่อง
- มาตรฐาน ข้อกาหนด หลักเกณฑ์
แนวทาง แนวปฏิบตั ิ หรือคู่มือ
สาหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 1
เรื่อง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,238,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

BR0201X02 โครงการจัดทา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ
(Government
Data Catalog)

เพื่อให้ประเทศมีบญ
ั ชีข้อมูลที่สาคัญ 1 ต.ต. 63 - 30 64.6238 ล้านบาท เสนอขอตัง
จากหน่วยงานในส่วนกลางระดับ
ก.ย. 65
งบประมาณในปี 65
กรมและส่วนภูมิภาคในระดับ
งบประมาณปี
จังหวัด และลงทะเบียนในระบบ
63-64 (เงินเหลือ
บัญชีข้อมูลภาครัฐสาหรับให้บริการ
จ่ายปี 2563
ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ในการ
จานวน 20 ล้าน
วิเคราะห์การกาหนดนโยบายและ
บาท)
จัดทาแผนงาน / โครงการพัฒนา งบประมาณปี 65
ประเทศทุกระดับ
(ของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2565
จานวน 44.6238
ล้านบาท)

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.)

BR0201X03 โครงการบูรณา
การข้อมูลด้าน
สุขภาพกลาง
แห่งชาติ ให้
ครอบคลุมการใช้
งานในระบบดิจิทลั

บัญชีชุดข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
(Health Information Standards
& Data Catalogue)
- กลุ่มโรค NCD
- ผลตรวจห้อง LAB
- กลุ่มโรคติดต่อรุนแรง
- ระบบบริการปฐมภูมิ

MS 1.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

2564 - 2565

10 ล้านบาท

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)

BR0201X04 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ภาครัฐ
(แผน DG)
(โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การเกษตร))

ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ ครบถ้วนยิ่งขึน

ม.ค. - ก.ย. 64

41.5900 ล้านบาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1.1

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X05 โครงการ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ และ
ส่งเสริมการ
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูล (Open
Data) (สพร.)

จานวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (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

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
NECTEC

BR0201X06 โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์ม
สาหรับให้บริการ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open
Government
Data Platform:
Open-D)

เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ พ.ย. 63 - ธ.ค. 64
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั มีการพัฒนาร่วมกับ สพร.
และหน่วยงานภาครัฐมีการใช้
ประโยชน์ และจะพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึน

3,950,000

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X07 โครงการจัดทา
มีระบบบัญชีข้อมูลเปิดทรัพยากร
ระบบวิเคราะห์ นาด้านอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา
เชิงอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาและ
บริการข้อมูลเปิด
ด้านทรัพยากรนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

30,000,000

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซากับ BR0502 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X08 การยกระดับ
ข้อมูลดิจิทลั เพื่อ
การท่องเที่ยวและ
บริการของไทยให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลั ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อกาหนด
หรือข้อแนะนาขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X09 โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้งาน
นวัตกรรมข้อมูล
ตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั ของ
ประเทศไทย
(Data
Innovation for
Digital
Government
Development
Plan)

(1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบัน
นวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
1,000 คน
(2) มีจานวนผู้เข้าถึงช่องทาง
ออนไลน์ (Page View และ/หรือ
Engagement) 100,000 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

30,245,800

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมการจัดหางาน

BR0201X10 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
ให้บริการจัดหา
งาน (Job
Demand Open
Platform)

1. เพื่อพัฒนา Job Matching
พ.ค.2563 - พ.ค.
Platform รวบรวมความต้องการ
2564
แรงงาน โดยนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่งาน
2. เพื่อพัฒนาระบบการขึน
ทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบ
e-Service
3. เพื่อพัฒนาระบบการใช้สิทธิ/์ รับ
สิทธิค์ นพิการ ผ่านระบบ e-Service
4. เพื่อพัฒนาระบบศูนย์บริหาร
จัดการข้อมูลกลางกรมการจัดหา
งาน เพื่อยกระดับการให้บริการ
e-Service ของกรมการจัดหางาน
ผ่าน Single Sign on

กรมการจัดหางาน

BR0201X11 โครงการพัฒนา
ระบบดิจิทลั แหล่ง
บริการจัดหางาน
อิสระ

เพื่อพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทลั
ให้เป็นแหล่งบริการหางานอาชีพ
อิสระรองรับข้อมูลอาชีพอิสระ
ใหม่ๆ โดยจัดทาเป็นฐานข้อมูล
Demand Supply ด้านแรงงาน
นอกระบบเพื่อนาไปสู่การจ้างงาน
และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนมีงานทาถ้วน
หน้าทุกช่วงวัย (Full
Employment)

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X12 โครงการพัฒนา
(สป.สธ)
แพลตฟอร์มหลัก
ระบบสุขภาพ
แห่งชาติ
(National Digital
Health
Platform)
เชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบสุขภาพให้
พร้อมใช้

31,053,400

งบประมาณปี
2563

MS 2.1

งบประมาณ ปี
2565

ยังไม่มี
งบประมาณรองรับ
ขอรับจัดสรร
งบประมาณปี
2565

MS 2.1

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพ
แห่งชาติ (National Digital
Health Platform) ของประเทศ
ไทย

2564 - 2565

1990.114 ล้าน
เงินนอก
บาท งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X13 โครงการพัฒนา
(สป.สธ)
ระบบใบรับรอง
แพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

ลดโอกาสการปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ใบรับรองแพทย์ให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การจัดหางาน กรมการ
ขนส่ง สถานประกอบการ

2564 - 2565

10 ล้านบาท

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X14 โครงการเพิ่ม
(สป.สธ)
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน
H4U เป็นเครื่องมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบุคคลในความดูแล
ได้ตามความจาเป็นตลอดเวลา
อย่างปลอดภัย

2564 - 2565

20 ล้านบาท

เงินนอก
MS 2.1 และ ด้านสาธารณสุข
งบประมาณ/แหล่ง
MS 2.3 ประเด็นที่ 2 ระบบ
เงินได้รายได้อื่น
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X15 โครงการพัฒนา ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนระบบ
(สป.สธ)
ระบบ ERP เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรในภาค
การบริหารจัดการ สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ
ภายใน
โรงพยาบาล (นา
ร่อง)

2564 - 2565

80 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X16 โครงการพัฒนา
และบริหารจัดการ
ระบบบัตรสุขภาพ
เพื่อติดตามและ
ประเมินความ
เสี่ยงต่อโรคติดเชือ
โควิด-19 ในกลุ่ม
นักเดินทางเข้า –
ออกประเทศไทย
(สพร.)

จานวนระบบบัตรสุขภาพ (Digital
Health Passport) เพื่อติดตาม
และประเมินความเสี่ยงต่อโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
(ได้รับจัดสรรงบ
กลางปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)

BR0201X17 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง
(แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65 10.5174 ล้านบาท

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

BR0201X18 โครงการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
เพื่อเกษตรสมัยใหม่

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ต.ค. 63 - ก.ย. 64
และนวัตกรรมดิจิทลั ใน
กระบวนการผลิตเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรรายย่อย และ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป
โดยเน้นการส่งเสริมในกลุ่ม
เกษตรกร พืชไร่ พืชสวน ประมง
ปศุสัตว์ ผู้ประกอบการด้านเกษตร
อาหารและธุรกิจต่อเนื่อง ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรม และ
เกษตรอาหารแปรรูป

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซากับ BR0502 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X19 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูล
กลาง (National Tourism
Centralized Database for
Services) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยวให้มี
ความสมบูรณ์
เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ
พัฒนา Digital Tourism
Platform ให้มีการให้บริการ
MOTS Exchange Service ที่
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
เพื่อบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศ (National Tourism
Centralized Database for
Services) มาให้บริการแบบ
สาธารณะด้วยเทคโนโลยี API/Web
Service
ผลผลิต
1) โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ของระบบ ภายใต้ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการท่องเที่ยว
2) โครงสร้างพืนฐานทังที่
ให้บริการ บริหาร และสารองข้อมูล
ที่สามารถทางานได้ควบคู่กันไป

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

27,187,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

23,435,700

15,000,000 บาท

MS 2.1

เสนอขอตัง
MS2.1 และ
งบประมาณในปี 65
MS2.2

พรบ. 64

MS 2.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมการท่องเที่ยว

สานักปลัดกระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ.)

BR0201X20 โครงการยกระดับ
ในการกากับดูแล
ธุรกิจนาเที่ยวด้วย
ระบบใบสั่งงาน
มัคคุเทศก์

เว็บไซต์สาหรับการกรอกข้อมลู
รายการ นาเที่ยวแบบออนไลน์
สาหรับผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สาหรับการปฏิบตั ิงานของ
มัคคุเทศก์

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

เป้าหมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC
e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(Online One
Stop Service) ซึ่งประกอบด้วย
ระบบบัญชีผู้ใช้บริการกลางของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC
Account), ระบบให้บริการ
คาปรึกษาด้าน
การพาณิชย์อัจฉริยะ (Chat
Intelligence), ระบบ MOC
Business Info. เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าและบริการในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย์ และระบบ MOC
Statistic (BI) รวบรวมข้อมูลการ
ใช้บริการสถิติการใช้งานของ
ประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- ขยายขีดความสามารถของระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC
e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุด
เดียว (Online One Stop
Service) เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับ
- เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ โดยลดขันตอนและ
อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการซึ่งประชาชน
และผู้ประกอบการสามารถใช้บญ
ั ชี
เดียว
(MOC Account)
- ลดความซาซ้อนของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลสินค้าและ
บริการ
ต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์สานักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ
- ยกระดับงานด้านบริการ
ประชาชนด้วย
ระบบให้บริการคาปรึกษาด้านการ
พาณิชย์อัจฉริยะ (Chat
Intelligence) เพื่อให้บริการตอบ
ข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ใน
รูปแบบอัตโนมัติเพื่อให้คาแนะนา
ต่าง ๆ แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ โดยนาเสนอในรูปแบบ

ระยะที่ 1
กุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2564

5,000,000

ระยะที่ 2 ตุลาคม
2564 - กันยายน
2565

5,000,000 คาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2565

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

13,822,800

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

MS 2.1

MS 2.1

ระบบให้บริการคาปรึกษาด้านการ
พาณิชย์อัจฉริยะ (Chat
Intelligence) เพื่อให้บริการตอบ
31
ข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ใน
รูปแบบอัตโนมัติเพื่อให้คาแนะนา
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต่าง เป้
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ๆ าแก่
ประชาชนและ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** ผู้ประกอบการได้
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
อย่างรวดเร็ว
โครงการ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ โดยนาเสนอในรูปแบบ
Business Intelligence

สานักปลัดกระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ.)

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

เป้าหมาย:
ตุลาคม 2564 - มีระบบ Platform ระบบ
กันยายน 2565
ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรดิจิทลั เพื่อ
การบริการประชาชน (Platform
เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, มี Web
Application และ Mobile
Application ทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการให้ข้อมูลสินค้าเกษตรเพื่อ
ให้บริการประชาชน, มีการจัด
กิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชน/ท้องถิ่น, มี
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
สินค้าเกษตรดิจิทลั และ
ประชาสัมพันธ์ระบบเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานด้านข้อมูลดิจิทลั ใน
ระดับพืนที่
- เกษตรกร ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการนาข้อมูล
สินค้าและบริการมานาเสนอขาย
ผ่าน Platform ได้
- ประชาชน นักท่องเที่ยว มี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
เกษตร, ผู้ประกอบการ ตลาดต่าง ๆ
รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบดิจิทลั ที่ทนั สมัย
- กระทรวงพาณิชย์มีช่องทางการ
ได้รับ
ข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
จาก
ประชาชน โดยวิเคราะห์จาก
พฤติกรรมการใช้งานข้อมูลใน
Platform เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้

19,745,300

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการขอ
งบประมาณ)

MS 2.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

BR0201X23 โครงการทราน
พัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ฟอร์มตลาดสดสู่ ขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า
ยุค New Normal Local Application เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และรายย่อย หาบเร่
แผงลอย พร้อมยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ในกลุ่ม
Software/Hardware/Smart
Devices และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการ
บริหารจัดการในกระบวนการ
ภายในของธุรกิจหรือ
Operational Backbone ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กับธุรกิจ SMEs

70,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

BR0201X24 โครงการยกระดับ
การให้บริการออก
หนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าด้วย
นวัตกรรมดิจิทลั
(DFT SMART
C/O)

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
ออกหนังสือรับรองการนาเข้า
ส่งออกสินค้าได้ด้วยตนเอง โดย
พิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่ได้รับรอง
เวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศ
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ต.ต. 63 - 30
ก.ย. 65

15 ล้านบาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0201X25 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐ
แก่นิติบคุ คลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(แผน DG)

การพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
(Citizen Platform) (ก.พ.ร./
สพร./กค.) เป้าหมาย 1) เพื่อ
ศึกษาและออกแบบเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการให้บริการของระบบ
การให้บริการด้านการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต และเอกสาร
ต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแพลตฟอร์ม
ดิจิทลั กลางในการขออนุมัติ
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก
ง่าย และเชื่อถือได้ 2) เพื่อ
ออกแบบสถาปัตยกรรม (System
Architecture) และพัฒนาระบบ
ต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการ
ขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานที่สามารถให้บริการด้าน
การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต
หรือเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มกลาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เช่น ระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตน ระบบรับชาระเงิน และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั กลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่

ม.ค. - ต.ค. 64

MS 2.1

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

หมายเหตุ สาหรับ
ปี 2565 มีการรวม
Biz Portal &
Citizen Portal ไว้
ในโครงการ
เดียวกัน แล้ว
เปลี่ยนชื่อโครงการ

8,205,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ
64

ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เช่น ระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตน ระบบรับชาระเงิน และ
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ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหา
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อุปสรรคในการด
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพธ์
าเนินตการของ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** หน่วยงานทีของโครงการ
่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั กลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการ
ให้บริการของระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั กลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)/สานักงาน
ก.พ.ร.

BR0201X26 โครงการ
ศูนย์กลางข้อมูล
ให้ประชาชน
ธุรกิจ และ
ชาวต่างชาติ
ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร ณ จุดเดียว
(แผน DG)

พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อ
และ ต.ค. 64 ราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ
ก.ย. 65
จุดเดียว (One Stop Service) ให้
ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการ
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเป็นการ
ให้บริการแบบดิจิทลั ที่สมบูรณ์แบบ
(Fully Digital Experience)
ตังแต่การยืนยันตัวตน การกรอก
แบบฟอร์ม การตรวจสอบสถานะ
(Tracking) การตรวจสอบข้อมูล
การชาระเงิน จนถึงการได้รับ
เอกสาร/หลักฐาน/ใบอนุญาตแบบ
ดิจิทลั เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการขอรับบริการของภาครัฐ
แก่ประชาชน โดยอาศัยการบูรณา
การการทางานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X27 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
แบ่งปันข้อมูล
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(ระยะที่ 1) กลุ่ม
เด็กและเยาวชน
ในครอบครัว
เปราะบาง (Share
Service Phase
1)
BR0201X28 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการ
(Welfare
Platform) (สพร.)

จานวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหา
เด็กเปราะบางในสังคมไทย 1 ระบบ

66,089,500 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

เป้าหมาย
1. มีแพลตฟอร์มที่สามารถบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับสวัสดิการ
หรือรับบริการของรัฐดาเนินการ
ผ่านระบบดิจิทลั
2. สามารถให้บริการเชิงรุกไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แจ้งเตือนการ
ย้ายที่อยู่ของผู้มีสิทธิ ไปทังยังผู้มี
สิทธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนผู้ขอรับบริการ
สามารถตรวจสอบ / ลงทะเบียน /
ได้รับแจ้งเตือน ผ่านทางช่องทาง
ดิจิทลั ได้

10,000,000 บาท

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลางปี
64 เพิ่มเติม

MS 2.2

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

พ.ค. 64 - ต.ค. 65

63,464,500 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 2.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X29 โครงการศูนย์
จานวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง /
แลกเปลี่ยนข้อมูล บูรณาการผ่านระบบศูนย์
กลางภาครัฐ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึน) 4
(GDX) (สพร.)
ชุดข้อมูล
(แผน DG)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กรมการปกครอง (ปค.)

BR0201X30 โครงการจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง
และบูรณาการการ
ให้บริการทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X31 โครงการพัฒนา จานวนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
และจัดทา
1,000,000 ใบ
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (Gov CA)

ต.ค. 64- ก.ย. 65

กระทรวงมหาดไทย (มท.)/
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X32 การพัฒนาระบบ มีระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน
การยืนยันและ
ทางดิจิทลั สาหรับใช้ในการบริการ
พิสูจน์ตัวตนทาง และบริหารงานภาครัฐ
ดิจิทลั (แผน DG)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมสรรพากร

BR0201X33 แผนพัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนดิจิทลั
เพื่อเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : 1. หน่วยงานที่ 1 ตุลาคม 2563 –
เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
30 กันยายน 2564
ทะเบียนกลาง จานวน 248
หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าปีละ
300 ล้านรายการ
2. สานักทะเบียนอาเภอและ
ท้องถิ่น จานวน 2,534 แห่ง
สามารถเปิดให้บริการด้านทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชนได้
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของหน่วยงานและ
ประชาชนต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนของกรมการปกครองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้
ต.ค. 2563 - มิ.ย.
ระบบงานของกรมสรรพากร
2564
เป้าหมาย
เปิดให้บริการระบบยืนยันตัวตน
ดิจิทลั เพื่อเข้าใช้ระบบงานของ
กรมสรรพากรภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลผลิต
ระบบยืนยันตัวตนดิจิทลั เพื่อเข้าใช้
ระบบงานของกรมสรรพากร
ผลลัพธ์
ยกระดับการทาธุรกรรมออนไลน์
ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความ
ปลอดภัยสูงขึน

15,720,000 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 2.2

859,998,100
บาท

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2563

MS 2.2

99,750,000 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

200,000,000
เสนอขอตัง
บาท งบประมาณในปี
65 หรือ
งบประมาณจาก
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

MS 2.2

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

MS 2.2

ไม่มี

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ไม่มี
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)/สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NECTEC)

BR0201X34 โครงการการ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
วิเคราะห์ข้อมูล
และ
ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

มีเครื่องมือวิเคราะห์ ประมวลผล
และเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
eMENSCR กับข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วย AI เพื่อสนับสนุนการใช้งาน
ของผู้ใช้งานและนาไปใช้ประโยชน์
ในการประเมินสถานการณ์ และ
ติดตามการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ

สพร./ดศ./สภาพัฒน์/สานักงาน BR0201X35 โครงการศึกษา
ก.พ./สานักงาน ก.พ.ร./
แนวทางการ
กรมบัญชีกลาง/สานัก
พัฒนา
งบประมาณ
แพลตฟอร์ม
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐ
(ERP) และ
โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์
(New
e-Budgeting)
(แผน DG)

- อยู่ระหว่างการหารือแนว
ทางการดาเนินการจัดทา ERP
- เสนอให้นาโครงการการพัฒนา
ระบบการทางานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทลั
ของ สานักงาน ก.พ. ในกิจกรรมที่
3 เป้าหมายหลัก 1 (MS1) และ
โครงการของกรมบัญชีกลางมารวม
เป็นโครงการเดียวกัน

BR0201X36 โครงการพัฒนา เครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางที่
ระบบการจัดการ พัฒนา
งบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์
(New
e-Budgeting)
(สานักงบประมาณ)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)

BR0201X37 โครงการพัฒนา
ต้นแบบศูนย์กลาง
การบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร

เป้าหมาย
1) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบศูนย์กลางการบริการ
ประชาชนในการติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen
Portal) ที่มีความสะดวก ง่าย และ
เชื่อถือได้
2) เพื่อออกแบบ Business Model
สถาปัตยกรรม (System
Architecture) ของระบบ
ศูนย์กลางการบริการประชาชนใน
การติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) และ 3)
เพื่อพัฒนาระบบงานบริการที่มีอยู่
ในระบบต้นแบบศูนย์กลางการ
บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
(Citizen Portal) ให้สามารถ
บริการในระบบดิจิทลั ได้เต็ม
รูปแบบมากขึน

ก.พ.64 - ม.ค. 65
(12 เดือน นับจาก
ลงนามสัญญา)

20,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2.2

MS 2.2

ม.ค. 65 - ก.ย. 66

ม.ค. - ต.ค. 64

814,340,000

5,312,400 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ
64

MS 2.2

36
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

- จานวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้บริการระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (Saraban as a Service)
3,000 บัญชีรายชื่อ
- จานวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายภาครัฐ (Conference as
a Service) 2,500 บัญชีรายชื่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

BR0201X39 โครงการ ผลผลิต
การพัฒนา
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการทา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรมขยายผล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ Smart
Office เพื่อ
สนับสนุนการทา
Digital
Transformation
ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

พัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อรองรับการทางานใน
ส่วนของงานสารบรรณ และ ERP
(Enterprise Resource Planning)
ขององค์กร โดยครอบคลุมในเรื่อง
การจัดการงานงบประมาณ งาน
พัสดุ งานบัญชีและการเงิน
รวมถึงความสามารถในการยืนยัน
ตัวตน และการลงลายมือชื่อที่
น่าเชื่อถือ (Digital Signature)

2564 - 2565

กระทรวงพาณิชย์ (สานักงาน
BR0201X40 โครงการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า
ระยะที่ 5
ประจาปี
งบประมาณ 2565

ประจาปีงบประมาณ 2565
ต.ค. 64 - ก.ค. 65
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนา
ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
เชิงลึก (คิดค้า.com) สาหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ
ติดตามและวางแผนธุรกิจการค้า
โดยมีวิธีดาเนินการดังนี
1.1 ศึกษาและจัดทากรอบการ
วิเคราะห์ของระบบ
1.2 กาหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
รวมทังสารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน
1.3 ทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิด
1.4 สารวจความพร้อมด้าน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทังภาครัฐ
และเอกชน
1.5 ออกแบบหน้าจอ
(Visualization Design) ระบบ
1.6 พัฒนาระบบกากับและ
ติดตามนโยบายตามผลการ
ออกแบบ กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
- ผู้ประกอบการ
- ประชาชน
ผลผลิต :
1. ระบบกากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกสาคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2

29,000,000 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 2.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

15 ล้านบาท (ยัง
ไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ
จัดสรร
งบประมาณปี
2565)

MS 2.2

-งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จ่ายด้าน
Infrastructure
เพราะเป็น
software กลางที่
หน่วยงานสามาถเอา
ไปติดตังเองได้
-อาจมีหน่วยงานอื่น
ที่กาลังพัฒนาระบบ
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น
ระบบสารบรรณที่
พัฒนาโดย สพร.
-ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกับ
หน่วยงานรัฐที่ไม่ได้
ใช้ระบบของ
ส่วนกลางในการ
บริหารงานภายใน
เช่น หน่วยงาน
ประเภทองค์การ
มหาชน

18,044,200

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 2.2

1.6 พัฒนาระบบกากับและ
ติดตามนโยบายตามผลการ
ออกแบบ กลุ่มเป้าหมาย : 37
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
- ผูา้ปหมาย/ผลผลิ
ระกอบการ ต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
- ประชาชน
โครงการ
ผลผลิต :
1. ระบบกากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกสาคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2
2. ระบบกากับติดตาม
สถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน
(Policy Dashboard: Cost of
Living Analytics) ระยะที่ 1
3. เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
ระยะที่ 3

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X41 โครงการระบบ
ติดตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน
PMOC
(DEPA/GBDi)

ระบบบูรณาการข้อมูล และ
Dashboard การติดตามแผนงาน
โครงการภาครัฐตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

10 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน BR0201X42 โครงการบริหาร มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดการระบบ
กระทรวงแรงงาน (ให้บริการข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
Open Data)
ขนาดใหญ่ด้าน
แรงงาน (Labour
Big Data
Analytics) เพื่อ
การพัฒนากาลัง
แรงงานของ
ประเทศ
(โครงการต่อเนื่อง
จากโครงการ
บริหารจัดการ
ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านแรงงานฯ ปี
2563)

1,997,400

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี
65 (งบดาเนินงาน)

MS 2.3

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

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

ขยายผลการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
ระบบยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และ
ให้บริการข้อมูลแก่แพทย์ ทัง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ให้
ครอบคลุมมากขึน เชื่อมต่อและ
ให้บริการข้อมูล 250 โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

250 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรม
อนามัย)

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

ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มี
คุณภาพ ครอบคลุม ประชากรเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียนให้ได้มากที่สุด
และอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
เพื่อนาไปสู่การติดตามและคัด
กรองเด็กรายคนให้ได้ประสิทธิภาพ
มากที่สุด รวมถึงหน่วยงานกากับ
ดูแลโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันเพื่อพัฒนา intervention
ที่จะทาให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ทนั ท่วงที

ต.ค.64 - ก.ย.65

30,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

38
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X45 โครงการเพิ่ม
(สป.สธ)
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน
H4U เป็นเครื่องมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบุคคลในความดูแล
ได้ตามความจาเป็นตลอดเวลา
อย่างปลอดภัย
Output:
ปี 64 มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ระดับบุคคลที่พร้อมให้เชื่อมโยง
ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ปี 65 มี Dashboard ข้อมูลเพื่อ
การเฝ้าระวังสุขภาพของบุคคลใน
ระดับพืนที่

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X46 โครงการระบบ
ปี 64 มี Dashboard ข้อมูลการ
(สป.สธ)
จัดการข้อมูลการ บริหารจัดการการฉีดวัคซีนของ
รับวัคซีนโควิด 19 ภาครัฐ
ปี 65 มีการบูรณาการเชื่อมข้อมูล
กับ PMOC

2564 - 2565

2564

20 ล้านบาท

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

เงินนอก
MS 2.1 และ
งบประมาณ/แหล่ง
M2.3
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X47 โครงการจัดทา
แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานใน
ต้นแบบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
แลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานด้านทรัพยากรนา
กลางด้านนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

13,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X48 โครงการจัดทา
ระบบคลัง
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
และผังนา

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และผังนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

45,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X49 โครงการพัฒนา
ระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม
วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อ
การบริหาร
ทรัพยากรแหล่ง
นาขนาดเล็ก

แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรแหล่งนาขนาดเล็ก

ม.ค. - มิ.ย. 64

20,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X50 โครงการจัดทา
ระบบศูนย์นา
จังหวัดเพื่อการ
บริหารจัดการนา
ในลุ่มนาจังหวัด
และภูมิภาค

พัฒนาระบบศูนย์นาจังหวัด ทัง 76
จังหวัด เพื่อการบริหารจัดการนา
ในลุ่มนาจังหวัดและภูมิภาค และ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ การ
ดาเนินการของศูนย์นาจังหวัด ทัง
76 จังหวัด

ม.ค. - มิ.ย. 64

300,000,000

MS 2.3

ทังนี จะสามารถ Share ชุดข้อมูล
ข้อมูลคุณลักษณะลุ่มนา (จังหวัด)
ข้อมูลแผนแม่บทลุ่มนา (จังหวัด) /
แผนงานโครงการ ข้อมูลการ
บริหารจัดการนา (แผนนาแล้ง-นา
ท่วม และคุณภาพนา) ข้อมูลการ
ติดตามและแจ้งเตือน
ให้กับ PMOC เพื่อใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

39
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

NECTEC กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ประมง กรมปศุสัตว์

BR0201X51 โครงการการบูรณา แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ ส.ค. 62- ก.พ. 66
การข้อมูลเพื่อเพิ่ม เชิงรุก (Agri-Map) ที่สมบูรณ์มาก
ประสิทธิภาพการ ยิ่งขึน
ใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหาร
ด้านการเกษตร
จัดการเชิงรุกสาหรับ EEC
ระยะที่ 5
(Agri-Map)
และ แผนที่
การเกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิง
รุกสาหรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
(Agri-Map)

ปี 62-64: ปี 64 โครงการที่
28,100,000 ได้รับจัดสรรตาม
ปี 65: 28,100,000 พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตัง
งบประมาณในปี
65 ต่อเนื่อง

MS 2.3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.)

BR0201X52 โครงการ Smart
TATIC

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และให้บริการข้อมูลด้านตลาดการ
ท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

32,500,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซากับ BR0502 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X53 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลด้าน
ศูนย์ข้อมูลดิจิทลั การท่องเที่ยวเชิงดิจิทลั ที่มีคุณภาพ
เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
และบริการของ
ประเทศไทย

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซากับ BR0502 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X54 โครงการพัฒนา
และยกรับดับ
ข้อมูลเชิงดิจิทลั

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

25,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
(ซากับ BR0502 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

BR0201X55 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการท่องเที่ยว

15,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

48,395,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูล
1 ต.ค. 64 - 30
กลาง (National Tourism
ก.ย. 65
Centralized Database for
Services) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยวให้มี
ความสมบูรณ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) BR0201X56 โครงการพัฒนา พัฒนาและยกระดับขีด
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
(ซากับ BR0502 แผนการ
ระบบเทคโนโลยี ความสามารถของระบบ TIC และ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)
สารสนเทศกลาง ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
เพื่อพัฒนา
หน่วยงานภายในและภายนอก
E-service บริการ กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC
ประชาชนและ
พัฒนาฐานข้อมูล มีระบบฐานขอ้มูลกลางเพื่อการ
ด้านการท่องเที่ยว ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ของประเทศ
ขึน สามารถดาเนินการได้อย่าง
ระยะที่ 1
ต่อเนื่อง และรองรับการทางาน
หรือการให้บริการแบบออนไลน์

ด้านอุตสาหกรรมที่
เป็นเลิศ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
การสร้างและใช้ Big
Data ภาคเกษตร

40
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X57 โครงการระบบ
บริการข้อมูล
อัจฉริยะด้านการ
ท่องเที่ยวในฐาน
วิถีชีวิตใหม่
(Travel Link)/
พัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูล
ด้านท่องเที่ยวจาก
หน่วยงานภาครัฐ
และพัฒนาระบบ
เก็บข้อมูล
ท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ตและ
สื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์
และให้บริการ
ข้อมูลแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธุรกิจ
เกิดใหม่และ
ประชาชน

สานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สป.พณ.)

BR0201X58 พัฒนาระบบ
บริหารกิจกรรม
และฐานข้อมูล Big
Data
ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./
สพร./ธ.ก.ส.

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและธุรกิจเกิดใหม่มาใช้บริการ
ระบบ อย่างน้อย 30 แห่ง เพื่อเพิ่ม
รายได้และฐานลูกค้า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

เป้าหมาย:
ตุลาคม 2563 25,000,000
จานวนผู้รับบริการที่เข้าถึงและได้
กันยายน 2565
ใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบ
บริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big
Data ผู้รับบริการกระทรวง
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 50,000
รายการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการสมัครและการบริหาร
จัดการการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ของกระทรวงพาณิชย์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนเปิด
ให้บริการผ่านระบบ (ภายในปี
2564)
- ประชาชนและผู้ประกอบการ
ได้รับการแนะนาข้อมูลกิจกรรม
จากกระทรวงพาณิชย์ที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากจานวนผู้ได้รับ
บริการผ่านระบบทังหมด (ภายในปี
2565)
BR0201X59 โครงการบูรณา บูรณาการระบบข้อมูลทะเบียน
ต.ค. 63 - ต.ค. 65
ปี 64:
การระบบข้อมูล เกษตรกร และจัดทาาข้อมูล
29,104,000
ทะเบียนเกษตรกร ทางด้านการเกษตรแบบเปิด
ปี 65: 60,000,000
และจัดทาข้อมูล เชื่อมโยงกับ ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ทางด้าน
ภาครัฐ
การเกษตรแบบ
เปิดเชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (ระยะ
ที่ 1 และระยะที่
2) (แผนDG)

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563, 2564
และ 2565

MS 2.3

ปี 64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม
พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตัง
งบประมาณในปี
65 ต่อเนื่อง

MS 2.3

ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
การสร้างและใช้ Big
Data ภาคเกษตร
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X60 โครงการส่งเสริม
เด็กทุนไทยสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยี
Big Data

จานวนผู้ประกอบการบริการ
แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าประเทศไทย 3
ราย ประกอบด้วย platform
ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว
และ Data Analytics

มค.64-ธค.65

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)/NECTEC

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

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต Thai
People Map and Analytics
Platform (TPMAP) ระบบที่
สมบูรณ์มากยิ่งขึน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่ว
ประเทศ

พ.ย.61 - ก.ย. 63

ต.ค.64-ก.ย.65

304.0475 เสนอขอตัง
ล้านบาท งบประมาณในปี 65
(งบลงทุนพัฒนา
Platform 150 ลบ)
33,320,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

BR0201X62 โครงการระบบ
แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลแก่
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
เด็กและเยาวชน และเยาวชน
(Youth Link)/
พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล
ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา และ
ด้านสวัสดิการ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน จาก
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์
กระทรวงศึกษาธิกา
ร และกระทรวง
สาธารณสุข
พัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูล
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

51 ล้านบาท

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(สลน.)

BR0201X63 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

6,000,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

มี.ค. - ต.ค. 64

MS 2.3

เสนอขอตัง
30,000,000 งบประมาณในปี
2565

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลขนาด
ใหญ่ครอบคลุม ควรพิจารณา
โครงการบูรณาการข้อมูลด้าน
ภูมิศาสตร์ (Geographic Data
Architecture ) สนับสนุนงานทัง 5
ด้าน หรือ ด้านอื่น ๆ เพื่อเชื่อมกับ
PMOC หรือ โครงการในลักษณะ
open data /data catalog/
data exchange เพื่อการบริการ
ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

MS 2.3

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

MS 2.3

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สป.พม. (สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)

BR0201X64 โครงการบูรณา
เชิงผลผลิต (Output)
ปีงบประมาณ 2564
การฐานข้อมูล
1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ขนาดใหญ่ (Big และบูรณาการข้อมูลทังภายในและ
Data) เพื่อบริหาร ภายนอกกระทรวง พม.
สวัสดิการสังคม
2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและ
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ด้านบริหารจัดการ
- สามารถรายงานสถานการณ์
ทางสังคมได้อย่างทันท่วงที
- สามารถติดตามการใช้
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการและ
การให้ความช่วยเหลือ
- สามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อนาไปสู่การ
ให้ความช่วยเหลือได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
และพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง
- สามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อนาไปสู่การ
ให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่
เดือดร้อนอย่างแท้จริง และ
สอดคล้องกับความต้องการ
- สามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อนาไปสู่การ
ลดปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการซาซ้อนจากแต่ละกรม
ภายในกระทรวง

30,245,400

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X65 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูล /
เข้ามาใช้ประโยชน์ 100 หน่วยงาน

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

BR0201X66 โครงการ
ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ตรวจคัดกรอง
และช่วยวินิจฉัย
มะเร็งเพื่อสุขภาพ
คนไทย โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : ทาการ ระยะเวลาโครงการ 50,000,000 บาท งบประมาณ
MS 4.2 และ
พัฒนา AI deep learning model
1 ปี
สานักงาน
MS 2.2
ที่มีประสิทธิภาพสูง (AI
คณะกรรมการ
federated model framework
ส่งเสริม
สาหรับ CNN model) ใช้งานได้ใน
วิทยาศาสตร์ วิจัย
สถานการณ์จริง ซึ่งพัฒนาโดยการ
และนวัตกรรม
เชื่อมโยงข้อมูลจานวนมากและการ
ผ่าน พบข.
เชื่อมโยงกับผลวินิจฉัยที่ถูกต้อง
โดยเป็นการแชร์ข้อมูลแบบ
สหพันธรัฐ ช่วยให้สถาบันทาง
การแพทย์ที่เข้าร่วมทั่วโลก สามารถ
ใช้กรอบการทางานกับอัลกอริทมึ
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถส่ง
นาหนักหรือพารามิเตอร์
แบบจาลองไปยังแบบจาลอง
ส่วนกลางได้ นอกจากจะได้ทาการ
ประยุกต์ใช้ AI สาหรับการตรวจคัด
กรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก
เป้าหมาย :
- แบบจาลองเชื่อมโยงข้อมูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000,000 บาท

MS 2.3

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

โดยเป็นการแชร์ข้อมูลแบบ
สหพันธรัฐ ช่วยให้สถาบันทาง
การแพทย์ที่เข้าร่วมทั่วโลก สามารถ
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ใช้กรอบการทางานกับอัลกอริทมึ
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถส่ง
อพารามิเตอร์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ นาหนั
เป้กาหรื
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
งแบบจาลอง
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** แบบจาลองไปยั
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
ส่วนกลางได้ นอกจากจะได้ทาการ
โครงการ
ประยุกต์ใช้ AI สาหรับการตรวจคัด
กรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก
เป้าหมาย :
- แบบจาลองเชื่อมโยงข้อมูล
สาหรับสถาบันการแพทย์
- แบบ AI ในการวินิจฉัยมะเร็ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของ
งบประมาณ

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.)

BR0201X67 โครงการ
แพลตฟอร์มการ
เฝ้าระวัง
สถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออย่าง
บูรณาการ
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : ต่อยอด ระยะเวลาโครงการ 90,000,000 บาท งบบูรณาการ
“ชุดซอฟต์แวร์ทนั ระบาด” ให้เป็น 5 ปี (ระยะที่หนึ่ง
แผนงานบูรณา
“แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง
2 ปี และระยะที่
การรัฐบาลดิจิทลั
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ
สอง 3 ปี)
ปี 2565 (อยู่
โรคติดต่ออย่างบูรณาการ” (หรือ
ระหว่างการขอ
แพลตฟอร์มทันระบาด) และ
งบประมาณ)
ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มสาหรับเฝ้า
ระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
และโรคติดเชือทางเดินหายใจอื่น
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม
พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การ
รายงานสุขภาพและตาแหน่ง GPS
การบันทึกอุณหภูมิร่างกาย การ
ปรึกษาแพทย์ทางไกล การนาเสนอ
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา
พร้อมพัฒนาระบบเอกซเรย์ดิจิทลั
พร้อม AI และระบบลงทะเบียน
ผู้ใช้และบริหารจัดการสิทธิ์
เป้าหมาย :
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้า
ระวังโรคติดต่ออย่างบูรณาการ
- แอปพลิเคชั่นปรึกษา ประเมิน
และพยากรณ์ความเสี่ยงของโรค
- ระบบลงทะเบียนผู้ใช้ และบริหาร
จัดการสิทธิก์ ารเข้าถึงข้อมูลและ
แอปพลิเคชัน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)(สพร.) /
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาครัฐที่นาระบบไปใช้

BR0201X68 โครงการบริการ
ภาครัฐ –
chatbot
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

เป้าหมาย
1) เพื่อสร้างให้เกิดชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์
ภาครัฐ
2) เพื่อจัดให้มี Platform AI
ภาครัฐสาหรับการต่อยอด
นวัตกรรมการทางาน และการ
ให้บริการ
3) เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐไทยด้านปัญญาประดิษฐ์
ป้อนเข้าสู่หน่วยงานรัฐต่างๆที่ขาด
แคลน ตลอดจนจัดให้มีพืนที่
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
กิจกรรม ปี 2564
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทลั ภาครัฐที่
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ปี 2565
(1) พัฒนาแพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์
(2) พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งาน AI ใน

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 4.2 และ
MS 2.2

2564 = 15.0000
เงินนอก
MS 4.2 และ
ล้านบาท
งบประมาณ/แหล่ง
MS 2.2
2565 = ขอรับ
เงินได้รายได้อื่น
จัดสรร 56.1750
ล้านบาท

ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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กิจกรรม ปี 2564
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทลั ภาครัฐที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ เพิ่มขีเป้ดาความสามารถในการ
หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** ขับเคลื่อนรัฐของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
บาลดิจิทลั
โครงการ
กิจกรรม ปี 2565
(1) พัฒนาแพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์
(2) พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งาน AI ใน
หน่วยงานรัฐ
(3) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผลผลผลิต ปี 2564
จานวนนวัตกรรมดิจิทลั ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน 3
นวัตกรรม
ผลผลิต ปี 2565
จานวนหน่วยงานนาร่องในการใช้
บริการ Platform as a Service 3
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)

BR0201X69 โครงการพัฒนา
ระบบนิเวศทาง
ดิจิทลั (Digital
ecosystem)
สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
ในการพัฒนาสู่
รัฐบาลดิจิทลั เพื่อ
ประชาชน

เป้าหมาย 1. ศึกษา และพัฒนา
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ทางดิจิทลั ของหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับการให้บริการประชาชน
และภาคธุรกิจ 2. นากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับระบบนิเวศทางดิจิทลั ของ
หน่วยงานภาครัฐมาประยุกต์ใช้ใน
การยกระดับประสิทธิภาพสาหรับ
การให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจ 3. ส่งเสริม ผลักดัน สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ยกระดับประสิทธิภาพของ
หน่วยงานภาครัฐสาหรับการ
ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ
ผลผลิต 1. รายงานผลการศึกษา
กรอบแนวคิดและและแนวทางการ
สร้างระบบนิเวศทางดิจิทลั ของ
หน่วยงานภาครัฐสาหรับการ
ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ
2. รายงานผลการจัดงาน
ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษาการสร้างระบบนิเวศทาง
ดิจิทลั ของหน่วยงานภาครัฐสาหรับ
การให้บริการประชาชนและภาค
ธุรกิจ 3. รายงานผลการทดลอง
และทดสอบโมเดลการสร้างระบบ
นิเวศทางดิจิทลั ของหน่วยงาน
ภาครัฐสาหรับการให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ภาครัฐไทย 4. รายงานผลการ
ส่งเสริม ผลักดัน ให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการตามรูปแบบของ
ระบบนิเวศทางดิจิทลั เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพสาหรับการให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ 5. สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นาแนวคิดเรื่องระบบนิเวศทาง
ดิจิทลั มาใช้ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ

ต.ค.64 - ก.ย.65

3,000,000 บาท

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

45
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.

BR0201X70 การจัดทาแนวทาง
วิธกี าร และ/หรือ
กลไกการดึงดูด
พัฒนา รักษา และ
บริหารจัดการ
กาลังคนดิจิทลั
ภาครัฐให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และ
กระตุน้
ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยน
องค์กรภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทลั

- มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้าน
ดิจิทลั ที่เพียงพอ
- ผู้ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั ภาครัฐได้รับการยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เพียงพอทังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐไปสู่
ดิจิทลั ไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
/ ต.ค. 64 – ก.ย.
66

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)

BR0201X71 การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 (ตัวชีวัด
การพัฒนา
องค์การสู่ดิจิทลั
(ร้อยละ 15))

เป้าหมาย 1) เพื่อสนับสนุนกลไก
พ.ย. 63 - ก.ย. 64 9,067,800 บาท / โครงการที่ได้รับ
การประเมินประสิทธิภาพการ
/ ต.ค. 64 – ก.ย. 10,000,000 บาท จัดสรรตาม พรบ
ปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ ให้
65
64/
สามารถดาเนินงานได้อย่างคล่องตัว
เสนอขอตังงบในปี
มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน
65
เดียวกัน และ 2) เพื่อพัฒนาระบบ
การดาเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
ของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและ
การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
ผลผลิต 1) รายละเอียดตัวชีวัด
สาหรับการประเมินส่วนราชการ 2)
ประชุมหารือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการ 3) จัดทา
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิราชการในรูปแบบสื่อดิจิทลั /
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ประชุม
ติดตามผลการปฏิบตั ิราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ
ผลลัพธ์ ผลการประเมินส่วน
ราชการมีความน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดตาม
มติคณะรัฐมนตรี

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X72 โครงการอานวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นองค์กร
ดิจิทลั (สพร.)

หน่วยงานภาครัฐนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ 100
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4
ภูมิภาค

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

หน่วยงานภาครัฐนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ 100
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4
ภูมิภาค

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

46
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

BR0201X74 โครงการ
พัฒนาการนา Big
Data และ AI มา
ใช้ในการวางแผน
นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ :
พฤศจิกายน 2563
1. กระทรวงศึกษาธิการ มี Big
- กันยายน 2564
Dataบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างองค์กร (หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) จานวน
1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษาธิการมีระบบ
AI/Machine Learning เพื่อ
วิเคราะห์ปจั จัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
คุณภาพการศึกษาและนโยบาย
จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพื่อ
ใช้ในการบริหารข้อมูล และสร้าง
อัลกอริทมึ สาหรับการตัดสินใจ ที่
มีประสิทธิภาพแม่นยา ส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
ก้าวนาเหนือคู่แข่งในภูมิภาค
เดียวกัน

25,060,600

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

BR0201X75 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาเนือหา
สาหรับจัด
ฝึกอบรมการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
และ
ปัญญาประดิษฐ์
(AI)

ฝึกอบรม และพัฒนาเนือหา
สาหรับจัดฝึกอบรมการพัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับบุ
คลที่สนใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65

7,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS3.1

สานักงาน ก.พ.

BR0201X76 โครงการ "โรงซ่อม
เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทลั "
หรือ Digital
Garage เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ส่วน
ราชการได้
บุคลากรที่มีทกั ษะ
ด้านดิจิทลั และ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม

ส่วนราชการมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเฉพาะ สาหรับ
กลุ่มกาลังคนคุณภาพด้าน
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

สานักงาน ก.พ. / สพร. / ดศ. /
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR0201X77 การจัดทาแนวทาง
และกรอบการ
ดาเนินงานในการ
พัฒนากาลังคน
ภาครัฐเพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึง
เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

- บุคลากรภาครัฐด้าน Big Data
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
- บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และมีการนา
ทักษะไปใช้ หรือพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
/ ต.ค. 64 – ก.ย.
68

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

47
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

จานวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทลั ภาครัฐ (TDGA) 7,000
คน

ต.ค. 63 ก.ย. 64
และ ต.ค.
64 - ก.ย.
65

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR0201X79 โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐาน
ทักษะด้านข้อมูล
มหัตและ
สนับสนุนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

มีเครื่องมือสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment โดยวัด
ทักษะด้านข้อมูลมหัตด้วย
แบบทดสอบแก่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

ม.ค. - มิ.ย. 64

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X80 โครงการการเพิ่ม ระดับความสาเร็จของการ
ขีดความสามารถ ปรับเปลี่ยนองค์กรไปเป็นดิจิทลั
การบริหารจัดการ ร้อยละ 100 ของแผนที่วางไว้
องค์กรด้านดิจิทลั
(High
Performance
Organization)
(สพร.)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X81 โครงการเพิ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 50%
ทักษะใหม่ที่จาเป็น ของหน่วยงานหลักได้รับการ
และการเสริม
พัฒนาตามแผน 150 คน
ทักษะใหม่ ด้าน
ดิจิทลั ภาครัฐ
((Reskill Upskill)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X82 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานและ
บริการประชาชน
โครงการตาม
(ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั
สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า
โครงการอานวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นองค์กร
ดิจิทลั

4,432,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
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MS 3.1

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

ต.ค.64 - ก.ย.65

1,082,400 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

2564 = 10.8000
เงินนอก
ล้านบาท
งบประมาณ/แหล่ง
2565 = ขอรับ
เงินได้รายได้อื่น
จัดสรร 35.2000
ล้านบาท

MS 3.1

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
1) เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ดาเนินการ Digital
Transformation
2565
2) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในการผลักดัน
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
กิจกรรม ปี 2564 - 2565
(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
Digital Transformation
(2) ระดมความคิดเห็น/สัมมนนา
ร่วมกับหน่วยงานที่เหี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดัน Digital Transformation
(3) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
100 หน่วยงานนาเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้
ผลผลิต ปี 2565
(1) จานวนแพลตฟอร์มกลาง
สาหรับการดาเนินงานภายใน
หน่วยงานหรือการให้บริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จานวนผู้ใช้ประโยชน์จาก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย

รัฐบาลดิจิทลั

(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
Digital Transformation
สพร. ใช้ชื่อ
(2) ระดมความคิดเห็น/สัมมนนา
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โครงการว่า
ร่วมกับหน่วยงานที่เหี่ยวข้องเพื่อ
โครงการอานวย ผลักดัน Digital Transformation
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ความสะดวก
โครงการ/การ (3) ประชาสั
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
มพันธ์ (สร้ตา/ผลลั
งการรัพบธ์รู้
(BR0201Xnn) ภาครั
ดาเนิฐ นในการ
งาน *** และความเข้ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
าใจ) และการติดตาม
โครงการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ และประเมินผล
การเป็นองค์กร ผลผลิต ปี 2564
ดิจิทลั
100 หน่วยงานนาเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้
ผลผลิต ปี 2565
(1) จานวนแพลตฟอร์มกลาง
สาหรับการดาเนินงานภายใน
หน่วยงานหรือการให้บริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จานวนผู้ใช้ประโยชน์จาก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร./ก.พ./
ดศ./สถาบันการศึกษา)

BR0201X83 การพัฒนาทักษะ
ทัศนคติ และ
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
ทางด้านดิจิทลั
โครงการตาม
(ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(1) เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ
2564
บุคลากรภาครัฐเฉพาะด้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
เทคโนโลยีดิทลั ให้มีความรู้ ความ
2565
เชี่ยวชาญ จนสามารถสนับสนุน
องค์กรให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทลั ได้
(2) เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา
หน่วยงานภาครัฐในการการ
ยกระดับทักษะด้านดิจิทลั ที่จาเป็น
สพร. ใช้ชื่อ
ต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น
โครงการว่า
โครงการยกระดับ ดิจิทลั
ความสามารถและ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สร้างความพร้อม ในการขยายผลการจัดอบรม
ของบุคลากรเพื่อ หลักสูตรต่าง ๆ ของ TDGA ไปยัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ
ส่งเสริมรัฐบาล
(4) เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้
ดิจิทลั
(Government แพลตฟอร์มดิจิทลั สาหรับ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับ
Digital Skills)
ทักษะการเรียนรู้ และเพิ่ม
สมรรถนะจนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการทางานได้
อย่างสัมฤทธิผ์ ล
กิจกรรมต่อเนื่อง
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ยกระดับทักษะด้านดิจิทลั ให้แก่
บุคลากรภาครัฐ
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทลั
ของบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม ปี 2565
(1) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จานวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทลั ภาครัฐ (TDGA) 7,000
คน
ผลผลิต ปี 2565
จานวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทลั ภาครัฐ (TDGA) 7,000
คน

2564 = 4.4321
ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 93.7291
ล้านบาท

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564, 2565

MS 3.1

49
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

BR0201X84 โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
และแนวทางการ
ขับเคลื่อน
จริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนของ
ประเทศไทย
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 270 วันนับถัดจาก
มีแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ วันลงนามในสัญญา
เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั
(9 เดือน)
อุตสาหกรรมดิจิทลั แรงงานดิจิทลั
(ปีงบประมาณ
ของประเทศ ด้วยการมีแนวทางใน
2565)
การปฏิบตั ิอย่างมีรูปธรรม

8,258,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

BR0201X85 โครงการสร้าง
ความตระหนักรู้
การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์
แบบมีจริยธรรม
เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนสู่
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 270 วันนับถัดจาก
ประชาชน มีบคุ ลากรทางด้าน
วันลงนามในสัญญา
เทคโนโลยีปญ
ั ญา ประดิษฐ์ที่มี
(9 เดือน)
ศักยภาพในการขับเคลื่อน
(ปีงบประมาณ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่
2565)
ตลาดแรงงานดิจิทลั (Digital
Workforce)

32,435,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

BR0201X86 การจัดทาแนว
ปฏิบตั ิจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
(Thailand AI
Ethics Guideline)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและ
เห็นชอบ แนวปฏิบตั ิจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI
Ethics Guideline) เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ ดศ. เร่ง
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
ทังในประเด็นของหลักคิด นิยาม
และแนวทางการแปลงแนวปฏิบตั ิ
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ

-

MS 4.1

-

ไม่มี

50
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X87 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ
(กิจกรรม
ให้บริการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามไซ
เบอร์ให้กับ
โครงสร้างพืนฐาน
ดิจิทลั และบริการ
ออนไลน์ของ
หน่วยงานภาครัฐ)

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับการ
1 ต.ค. 63 - 30
เฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทาง
ก.ย. 64
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
รวมถึงมีเครื่องมือที่ช่วยในการ
ประสานการแจ้งเหตุร่วมกับ
หน่วยงานโครงสร้างพืนฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภยั คุกคามได้อย่าง
ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดย
กิจกรรมดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้แก่
- มีมาตรฐานสาหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID/การใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสฺ/์ ชุดข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐและมี
เครื่องมือในการปกป้องระบบหรือ
ข้อมูลที่สาคัญของภาครัฐ สาหรับ
250 หน่วยงาน 1 ระบบ

275,500,900
โครงการที่ได้รับ
บาท*
จัดสรรตาม พรบ.
(งบประมาณปี 64)
64

MS 4.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X88 โครงการพัฒนา
บริการโครงสร้าง
พืนฐานและความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านดิจิทลั
(Infrastructure
and Security)
(กิจกรรม
ให้บริการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามไซ
เบอร์ให้กับบริการ
ออนไลน์ภาครัฐ
และจัดการ
เหตุการณ์ภยั
คุกคามไซเบอร์
ให้กับโครงสร้าง
พืนฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ (CII))

เพื่อปฏิรูปกระบวนการทางานของ 1 ต.ค. 64 - 30
ภาครัฐเพื่อผลักดัน
ก.ย. 65
ให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
รูปแบบที่เป็นตามมาตรฐานสากล
และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทัง
ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐมีเครื่องมือ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการให้บริการภาค
ประชาชนและภาคเอกชนทาได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและ
เตรียมความพร้อมของประเทศให้
เป็นที่น่าลงทุนในสายตาของนัก
ลงทุนต่างชาติ อันจะส่งผลต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม กิจกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตที่จะส่งมอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้แก่
- มีระบบให้บริการเฝ้าระวังภัย
คุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พืนฐานดิจิทลั และบริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในการให้บริการ
จานวน 400 หน่วยงาน

575,844,100
เสนอขอตัง
บาท*
งบประมาณในปี 65
(คาของบประมาณ
ปี 65)

MS 4.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

51
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (สกมช.)

BR0201X89 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม จัดทา
มาตรการและ
แนวปฏิบตั ิขันต่า
ในการปกป้องและ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย
โครงสร้างพืนฐาน
สาคัญของประเทศ

มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ
ต.ค. 64 - มิ.ย. 65
ขันต่า และแนวทางการส่งเสริมใน
การปกป้องและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยโครงสร้างพืนฐานสาคัญ
ของประเทศ ตามที่กาหนดไว้ใน
พรบ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์

สานักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (สกมช.)

BR0201X90 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมิน
ความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามไซเบอร์
ของประเทศ

รายงานการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการ
กาหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X91 โครงการจ้างที่
ปรึกษากิจกรรม
จัดทาแผนแม่บท
การดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2564-2568
ภายใต้โครงการ
จัดตังสานักงาน
คณะ
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

1. จัดทาแผนแม่บทการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถนาแผนแม่บทการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2564-2568 มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงานขององค์กร
ได้

30 ก.ย. 63 - 26
มิ.ย. 64

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

MS 4.1

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

MS 4.1

4,200,000 บาท

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2563 (โครงการ
จัดตังสานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล)

MS 4.1

ด้านกฎหมาย

52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X92 โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดทาร่าง
กฎหมายลาดับ
รองภายใต้
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
31 ต.ค. 63 - 25 17,500,000 บาท งบประมาณจาก
ส่วนบุคคลมีข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับ
ต.ค. 64
แหล่งอื่น (กองทุน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือ
พัฒนาดิจิทลั เพื่อ
มาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้
เศรษฐกิจและ
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
สังคม)
เป็นไปตามหลักการที่กฎหมาย
กาหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการออกกฎหมายลาดับ
รองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. มีกฎหมายลาดับรองที่กาหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

MS 4.1

ด้านกฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X93 โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดทาแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data
Protection
Guideline) ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออก
ประกาศแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นไปตามหลักการที่
กฎหมายกาหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
2. หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลมีแนวทางเบืองต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

24 ธ.ค. 63 -18
ธ.ค. 64

งบนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
(กองทุนพัฒนา
ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม)

MS 4.1

ด้านกฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซากับ BR0801 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

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

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทังทาการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่าย ผู้
ประสานงาน ทังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนือหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

245,226,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 และ เสนอขอ
ตังงบประมาณในปี
65

MS 4.1

18,944,705 บาท

53
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซากับ BR0802 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

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

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย มีเจ้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลให้มีการ
ระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย มี
ช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เนือหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

19,938,700 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 และ เสนอขอ
ตังงบประมาณในปี
65

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

BR0201X96 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทลั
ของรัฐ กิจกรรม
พัฒนาระบบคลา
วน์กลางภาครัฐ
(Government
Data Center
and Cloud
service: GDCC)

ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 12,000 VM หรือ 48,000
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปิดไม่น้อยกว่า 7 ชุดข้อมูล
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

845,763,100 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แห่งขาติ
จากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงาน
Government Big
Data and AI
Platform

เป้าหมายคือ มี Platform สาหรับ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ

ไม่มี

บมจ.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แห่งขาติ
จากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X98 แผนงานการ
ให้บริการ 5G
สาหรับลูกค้า
องค์กร

เพื่อเตรียมให้บริการแก่ลูกค้า
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
องค์กร เพื่อสนับสนุนความสามารถ
ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การศึกษา เมืองอัจฉริยะ และด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ช่วย
ยกระดับ บริการภาครัฐในด้าน
ต่างๆ และความมั่นคง เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในด้านสาธารณสุข การศึกษา
การเกษตร อุตสาหกรรม และ
เมืองอัจฉริยะที่ต้องการใช้บริการ
เทคโนโลยี 5G ภายในพืนที่เฉพาะ

ไม่มี

บมจ.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 4.2

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X99 โครงการการ
จานวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม)
พัฒนาระบบ
ทีม่ ีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่าย
เครือข่ายสื่อสาร สื่อสารภาครัฐ 3,100 หน่วยงาน
ข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ
(GIN)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

372,400,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X100 โครงการพัฒนา เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสาคัญ
โครงสร้างพืนฐาน ด้วย DG Links 105 หน่วยงาน
ดิจิทลั ภาครัฐที่มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย (GSI
(DG Links))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

256,200,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

103,700,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

จานวนระบบสาคัญที่ใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data
Center) 2 ระบบ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0201X102 โครงการพัฒนา
Digital Health
Regulatory
Sandbox

มีรูปแบบการบริการ (Business
Model) ที่มีความเป็นไปได้โดยไม่
มีการปิดกันนวัตกรรมการบริการ
ในอนาคต นาไปสู่การกากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพและคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ

2564 - 2565

50,000,000

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ BR0201X103 โครงการพัฒนา
ต้นแบบระบบ
คาดการณ์
สถานการณ์นา
ด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์นา
และข้อมูลเปิด นาข้อมูลเชิงอุตุ
อุทกมาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมมาวิเคราะห์ด้วย AI

ม.ค. - มิ.ย. 64

80,000,000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

BR0201X104 โครงการวิจัยและ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI
for Thai)

AI for Thai V2
ต.ค. 63 - ต.ค. 64
• มีระบบ Monitor ทรัพยากรแยก
ตามบริการแต่ละตัว
• มี dash board สถิติการใช้งาน
แยกตามบริการแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end สาหรับ
เจ้าของบริการ เพื่อติดตามสถิติการ
ให้บริการ

8,000,000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

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

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมือง
ก.ค. 62 - ก.ค. 65
อัจฉริยะ และคลาวด์แพลตฟอร์ม
ให้รองรับบริการข้อมูลเมืองที่ขยาย
ได้ (Micro Service หรือ เมฆา:
MECAs) พร้อมเปิดให้บริการกับ
หน่วยงานที่สนใจ

7,682,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.2

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ร่วมกับ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
4) บริษทั เน็กซ์พาย จากัด

BR0201X106 โครงการขยายผล
NETPIE IoT
Platform และ
การพัฒนา IoT
Platform เพื่อ
บูรณาการการ
ออกแบบ การผลิต
และการบริการ
ในอุตสาหกรรม

NETPIE IoT Platform:
แพลตฟอร์มสื่อสารเชื่อมต่อทุกสิ่ง
บนโลกอินเทอร์เน็ต ตอบสนอง
ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

32,416,500 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 และ เสนอขอ
ตังงบประมาณในปี
65

MS 4.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเ
ตอร์เพื่อการ
คานวณขันสูง
(ThaiSC)

โครงสร้างพืนฐานด้านการคานวณ ต.ค. 63 - ก.ย. 67
ปี 64:
ประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับ
600,000,000
โจทย์ปญ
ั หาขนาดใหญ่ของประเทศ
ปี 65: 92,680,880
เพื่อความรวดเร็วและแม่นยาใน
ปี 66: 71,300,000
การหาคาตอบ โดยให้บริการแบบ
ปี 67: 59,300,000
เปิด (Open Services) เพื่อใช้ใน
งานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์
ประเทศ

2564 - 2567

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2

MS 4.2

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ปี 64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม
และได้เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.2

MS 4.2

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
กระทรวง อว./สศช./มท.

BR0201X108 โครงการส่งเสริม
ให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปญ
ั ญา
ประดิษฐิใ์ นภาครัฐ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชากรไทย
(Government
Service)

แนวทางการดาเนินงาน : ศึกษา
ระยะเวลาโครงการ
วิเคราะห์ และออกแบบ
5 ปี (ระยะที่หนึ่ง
กระบวนการและสถาปัตยกรรม
2 ปี และระยะที่
ของแพลตฟอร์มสาหรับการจัดการ
สอง 3 ปี)
และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ของประเทศ ตังแต่ระดับคน ชุมชน
ในพืนที่เพื่อช่วยแก้ปญ
ั หาความ
ยากจน และส่งเสริมให้ประชากร
ผ่านเกณฑ์ความยากจน 5 มิติ
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ รายได้
ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน (Server/ Cloud Service
และ Software) พัฒนาระบบเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง
นาร่องการใช้แพลตฟอร์มกลาง
วิเคราะห์ ทดสอบ และพัฒนา
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ในด้านต่างๆ ที่เอือให้เกิดการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐอย่างมั่นคง
ปลอดภัย
เป้าหมาย : ข้อมูลและแพลตฟอร์ม
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างพืนฐานของประเทศ อัน
นาไปสู่การกาหนนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง
ความเหลื่อมลา

428,600,000
บาท

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X109 โครงการ
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : จัดทา
ระยะเวลาโครงการ 100,000,000 บาท
แผนแม่บทและแผนพัฒนาระบบ
5 ปี (ระยะที่หนึ่ง
เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ทาง
2 ปี และระยะที่
การแพทย์และสาธารณสุขแบบ
สอง 3 ปี)
บูรณาการ ผ่านการวิเคราะห์ระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และออกแบบระบบจาก
โครงสร้างที่ได้จากการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และออกแบบส่วนต่อ
ของผู้ใช้งานระบบ UX/UI พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี AI ทางการแพทย์
และสาธารณสุข (AI สาหรับ
ภาพรังสีทรวงอก ภาพถ่ายจอ
ประสาทตา และภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง) เพื่อเชื่อมต่อ
กับการใช้ระบบป AI ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลสังกัด สธ. กับแพทย์
ผู้ให้การรักษา พร้อมนาระบบฯ ไป
ใช้ในโรงพยาบาลนาร่อง
เป้าหมาย :
- ระบบเอกซเรย์สาหรับทรวงอก
ตา และสมอง
- ระบบลงทะเบียน เชื่อมต่อ และ
บริหารจัดการสิทธิเ์ ข้าถึงข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ
สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

MS 4.2

งบประมาณ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

MS 4.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

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

BR0201X110 โครงการพัฒนา
เครื่องมือและ
แบบจาลอง ด้าน
AI เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรของ
ประเทศไทย
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : พัฒนา ระยะเวลาโครงการ 50,000,000 บาท งบประมาณ พบข.
แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านข้อมูล
3 ปี
เกษตรกรรมของประเทศไทย
(THAGRI) ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ในการวางแผนบริหารจัดการพืนที่
เกษตรกรรม โดยบูรณาการข้อมูล
จากฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
Agri-Map และฐานข้อมูล
การเกษตรแห่งชาติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทัง
การจัดทาธรรมาภิบาล และ
ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
พัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ที่ใช้
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม THAGRI
เสริมสร้าง Community สาหรับ
เกษตรกร/เจ้าของข้อมูล/
นักพัฒนานวัตกรรม/ ให้มีความ
เข้มแข็ง สร้างความตระหนักรู้
บริหารจัดการด้านการเกษตรของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เป้าหมาย :
- แพลตฟอร์มความร่วมมือด้าน
ข้อมูลเกษตรกรรมของประเทศไทย
- เครื่องมือการพยากรณ์ราคาสินค้า
เกษตร แมลงและโรคพืช
- Community สาหรับ เกษตรกร/
เจ้าของข้อมูล/นักพัฒนา
นวัตกรรม/ ที่มีความเข้มแข็ง
บริหารจัดการด้านการเกษตรของ
ประเทศได้มีประสิทธิภาพ

MS 4.2

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

BR0201X111 โครงการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์รองรับ
เทคโนโลยี AI
โครงการตาม
(ร่าง) แผนแม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : ปรับ
พ.ศ. 2565-2567 215,000,000 บาท
อุตสาหกรรมดังเดิมให้เป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีการใช้
เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
ไทย โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ใน
การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
และการเพิ่มผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้เกิดการใช้
อุปกรณ์ดิจิทลั ที่มีมาตรฐานของไทย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ก่อให้เกิดการใช้งานในประเทศ
อย่างแพร่หลายทดแทนการนาเข้า
ลดการขาดดุลชาระเงินทาง
เทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุน/
อุดหนุนผู้ประกอบการให้
ดาเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถผ่านเกณฑ์
การรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน
ของไทย ส่งเสริมให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ MSMEs
และเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้กับธุรกิจ ส่งเสริม

MS 4.2

งบประมาณปี
2565

เทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุน/
อุดหนุนผู้ประกอบการให้
ดาเนินการปรับปรุงเทคโนโลยี
57และ
กระบวนการผลิต เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถผ่านเกณฑ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ การรัเป้บารองเครื
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
่องหมายมาตรฐาน
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** ของไทย ส่งของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
เสริมให้เกิดการ
โครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ MSMEs
และเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้กับธุรกิจ ส่งเสริม
ประชาชนประยุกต์ใช้สินค้าไทยที่มี
เครื่องหมาย dSURE ช่วยลดการ
ขาดดุลจากการปัญหาการนาเข้า
สินค้าเทคโนโลยี
เป้าหมาย :
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ดังเดิม เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
เกิดการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ผู้ผลิต
อุปกรณ์ AI ที่ทนั สมัย 18 โรงงาน
- ผู้ประกอบการที่ดาเนินการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถผ่านเกณฑ์การ
รับรองเครื่องหมาย dSURE 300
ราย
- ผู้ประกอบการ MSMEs,
เกษตรกร มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI โดยเลือกซือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย
dSURE 10,000 ราย
- ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
เครื่องหมาย dSURE 100,000 ราย

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (depa)

BR0201X112 โครงการพัฒนา
สตาร์ทอัพ AI
Tech โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

แนวทางการดาเนินงาน : ส่งเสริม พ.ศ. 2565-2567 682,900,000 บาท
และสนุนสนุนการพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นด้าน
AI ในกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย
และ Data Platform ให้มีศักยภาพ
เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั อย่างเต็ม
รูปแบบ มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดิจิทลั ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
การค้าและบริการ ภาคประชา
สังคม ประชาชน รวมถึงภาครัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ดิจิทลั เริ่มต้นนา AI สู่การเริ่มต้น
ธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทังในเชิง
เทคโนโลยีและการตลาด การ
จัดทาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ
เพื่อการสาธิต และการลงทุนใน
เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ
รวมถึงการสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างศักยภาพ
และเพิ่มจานวนวิสาหกิจดิจิทลั
เริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ
และต่อยอดการลงทุน (Deal flow)
และเกิดวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทา
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ดิจิทลั เริ่มต้นผ่านกิจกรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ชันนาทังในและต่างประเทศ
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังให้วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้น
สามารถขยายธุรกิจสู่ ยูนิคอร์น
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 4.2

เริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ
และต่อยอดการลงทุน (Deal flow)
และเกิดวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้58นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทา
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ดิจิทเป้
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ลั เริาหมาย/ผลผลิ
่มต้นผ่านกิจกรรมและการ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** สร้างเครือข่ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
ายความร่วมมือกับ
โครงการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ชันนาทังในและต่างประเทศ
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังให้วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้น
สามารถขยายธุรกิจสู่ ยูนิคอร์น
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดการจัดทา
หรือยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐานทังใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั หรือ
การจัดทาการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การดาเนินงานผ่านการพัฒนา
ศักยภาพและร่วมลงทุนในวิสาหกิจ
ดิจิทลั เริ่มต้นในระยะเริ่มต้นธุรกิจ
ระยะเติบโต และระดับยูนิคอร์น
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
(Capacity Building) พัฒนา
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทลั
เริ่มต้น (Networking) การ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนัก
และผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีจาก digital startup
ไทย
เป้าหมาย :
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะเริ่มต้นธุรกิจ 250 ราย
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะก้าวสู่ระดับยูนิคอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรม
การสนับสนุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันให้มีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทุน ผ่านการ
สนับสนุนทุน และการจับคู่ธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 250 ราย
- การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้น
(Networking) เกิดการขยายและ
เติบโต ผ่านการกิจกรรมต่างๆที่จะ
ผลักดันให้เกิด กว่า 2,000 คน
และมีกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รีบรู้ให้กับภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกิดความตระหนักของ
เทคโนโลยี AI ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
กว่า 130,000 ราย

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

59
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
BR0201X113 สนับสนุนให้
กฤษฎีกา และ สานักงาน ก.พ.ร.
หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนกฎหมาย
และกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อ
การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
บริหารงานและ
การบริการภาครัฐ
ไปสู่ดิจิทลั ผ่าน
กลไกการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ อง
กฎหมาย

กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔ ไม่สามารถระบุได้ โครงการที่ได้รับ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
(เนื่องจากเป็นการ จัดสรรตาม พรบ.
และการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทลั
ดาเนินงานตาม
64
ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง
ภารกิจหน้าที่ของ
สานักงานฯ โดย
ไม่มีการจัดทา
โครงการขึนใหม่)

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

BR0201X114 โครงการปรับปรุง กฏหมายและหรือระเบียบในความ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กฎหมายและหรือ รับผิดชอบของ สปน.ได้รับการ
ระเบียบในความ ทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อย 1 ฉบับ
รับผิดชอบของ
สปน.

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงการศึกษา
กฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการเป็น
รัฐบาลดิจิทลั

เป้าหมาย 1. ศึกษากฎหมายที่
ต.ค.64 - ก.ย.65
เกี่ยวข้องและสร้างกรอบแนวคิด
ตลอดจนแนวทางให้กฎหมาย
ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทลั อย่าง
สมบูรณ์แบบ ทังการบริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั โดยรวมของ
ประเทศ 2. ศึกษาเปรียบเทียบการ
ให้บริการออนไลน์ของหน่วยงานรัฐ
ในกลุ่มประเทศตัวอย่างกับ
สถานะปัจจุบนั ของประเทศไทย
อันนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทางการใช้กฎหมายส่งเสริมการ
เป็นรัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย
ทังในระดับบริการออนไลน์ของ
กระทรวง และข้อเสนอแนะใน
ระดับนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อไป
ผลผลิต 1. รายงานการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
รัฐบาลดิจิทลั 2. แบบจาลอง Law
catalog กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 3. รายงาน
การพัฒนาหน่วยงานในการใช้
กฎหมาย
ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทลั อย่าง
สมบูรณ์แบบผลลัพธ์ บริการภาครัฐ
ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลั
เพิ่มมากขึน โดยการเป็นรัฐบาล
ดิจิทลั ที่มีความทันสมัยและลด
อุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

-

5,000,000 บาท

MS 4.3

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.3

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.3

60
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0201X116 จัดทากฎหมาย
กลางปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
ทางานของภาครัฐ
ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบดิจิทลั

พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย
กลางปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
ดิจิทลั

ม.ค. - ธ.ค. 2564 ไม่สามารถระบุได้ โครงการที่ได้รับ
(เนื่องจากเป็นการ จัดสรรตาม พรบ.
ดาเนินงานตาม
64
ภารกิจหน้าที่ของ
สานักงานฯ โดย
ไม่มีการจัดทา
โครงการขึนใหม่)

MS 4.3

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X117 โครงการพัฒนา
กฎหมายและ
กลไกกากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลั
(กิจกรรม การ
จัดทาหลักเกณฑ์
กฎ หรือกฎหมาย
เพื่อกากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลั และ
บริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Digital Service)
ที่มีความสาคัญ)

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน มีกฎหมาย/มาตรฐาน/
คู่มือ/แนวปฏิบตั ิ ที่รองรับการ
ให้บริการเกี่ยวกับ Digital Service
เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยเพิ่มความ
เชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในการ
ทาธุรกรรมออนไลน์ โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. ร่างกฎหมายลูกลาดับพระ
ราชกฤษฎีกาอย่างน้อย 2 ฉบับ
2. ร่างกฎหมายลูกลาดับ
รองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏิบตั ิที่ดี
3 ฉบับ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

18,600,000 บาท* โครงการที่ได้รับ
(งบประมาณปี 64) จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.3

กฎหมาย

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X118 โครงการพัฒนา
กฎหมายและ
กลไกกากับดูแล
ธุรกิจดิจิทลั
(กิจกรรม การ
พัฒนากฎหมาย
และมาตรฐาน
รองรับการกากับ
ดูแลธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์)

เพื่อจัดทาหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการกากับดูแลธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital
Service รวมถึงมีกลไกการกากับ
ดูแล การตรวจประเมินรับรอง
ความสอดคล้อง และการทดสอบ
การให้บริการ Digital Service ใน
Regulatory Sandbox ทังสาหรับ
ธุรกิจบริการที่มีการกากับดูแลแล้ว
เช่น Digital ID, ใบรับรองลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์, Trusted
Service แต่จาเป็นต้องดูแลเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมตาม Business
Model หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ธุรกิจบริการใหม่ที่ยังไม่เคยมีการ
ดูแล แต่มีความจาเป็นเนื่องจากมี
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น
Digital Platform ที่สาคัญ
กิจกรรมดังกล่าว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้แก่
- ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนว
ปฏิบตั ิที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital
Service หรือหลักเกณฑ์ที่มีการ
ทบทวน อย่างน้อย 7 เรื่อง

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

59,153,200 บาท* เสนอขอตัง
(คาของบประมาณ งบประมาณในปี 65
ปี 65)

MS 4.3

กฎหมาย

61
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X119 กิจกรรม : การ
ติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การแก้ไข
กฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาการ
ให้บริการใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

เป้าหมาย เพื่อดาเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการแก้ไขกฎหมายที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2563
ผลผลิต จานวนกฎหมายและกฎที่
หน่วยงานได้ดาเนินการทบทวน
หรือแก้ไขแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 20
ฉบับ

ต.ค. 63 - ก.ย.64

0 บาท
โครงการที่ได้รับ
เป็นกิจกรรมที่ จัดสรรตาม พรบ
สานักงาน ก.พ.ร.
64
ดาเนินการเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินการงาน
ของหน่วยงาน
ตามมติครม. เมื่อ
วันที่ 8 ก.ย. 63

MS 4.3

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

จานวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,607,500 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 4.3

กรมประชาสัมพันธ์

BR0201X121 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐยุคใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ จานวน 538
เรื่อง

ต.ค.64 - ก.ย. 65

3,756,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.4

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X122 โครงการสร้างการ จานวนการใช้ประโยชน์จากการ
รับรู้ด้านการ
ให้บริการดิจิทลั ของ สพร. (Digital
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั Services) 5 ล้านราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

8,000,000 บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.4

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X123 โครงการการ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มี.ค. – ก.ย. 65
พัฒนาเครือข่าย (e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่
อาสาสมัครดิจิทลั น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้
ผ่านการเรียนรายวิชาครบตาม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) มารับการอบรมใน
ชันเรียนอีกไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
เพื่อรับวุฒิบตั รเป็น “อสด.ประจา
หมู่บา้ น”
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน โดย
นามาอบรมพัฒนาศักยภาพ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั เพื่อให้
เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์
ด้านดิจิทลั ตามบริบทของหมู่บา้ น
ตนเอง ซึ่งภายหลัง
การอบรมฯ อสด.ประจาหมู่บา้ น
จะต้องไปดาเนินกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการต่อยอดด้านดิจิทลั ใน
หมู่บา้ นของตนเอง และกระทรวงฯ
จะจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือก
หมู่บา้ นต้นแบบ พร้อมนามาถอด
บทเรียน เพื่อสร้างต้นแบบการ
พัฒนา อสด. ในพืนที่ด้วยดิจิทลั
และขยายผลสู่พืนที่อื่นในระยะต่อไป

ปี 64 : 4,571,200 โครงการที่ได้รับ
ปี 65 :
จัดสรรตาม พรบ.
109,000,000 64 และ เสนอขอ
ตังงบประมาณในปี
65

MS 4.4

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

62
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก)

1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
ต.ค.63 - ก.ย. 65
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึนจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
คน เกิดค่านิยมในการเทิดทูน
จงรักภักดี รวมทังพิทกั ษ์และ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
3) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
คน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้บคุ คลใกล้เคียงได้
4) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000
คน สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมและนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ ไปใช้ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และ
สามารถป้องกันภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตในเบืองต้นได้

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ปี 64 : 447,800 โครงการที่ได้รับ
ปี 65 : 931,000 จัดสรรตาม พรบ.
64 และ เสนอขอ
ตังงบประมาณในปี
65

MS 4.4

63

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มคี วามยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการ
ระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. สานักงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีขอ้ เสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความ
เป็นนิตบิ คุ คลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดทาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนปฏิบตั แิ ละขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็นนิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็น
นิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดทาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบตั ิ
และขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้
อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มคี วามจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile
Organization

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อานาจฝ่ายบริหารสามารถกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอานาจการจัดสวนราชการที่ยืดหยุน คลองตัว และทันตอการเปลี่ยนแปลง และ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอานาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการนารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมี
หน่วยงานนาร่อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนาร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

กาหนดหน่วยงานนาร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

ก.ย.65

64
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีแนวทางการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และลักษณะงานขององค์กร

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

มีระบบการปฏิบตั ิงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Anywhere)

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)

ก.ย.65

มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0202Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X01 โครงการทบทวน
กฎหหมาย
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวใน
การบริหารราชการ

มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบ ก.พ. - ก.ย. 64
การบริหารราชการของส่วน
ราชการระดับกระทรวงและกรม
และลดสถานะความเป็นนิติบคุ คล
ของส่วนราชการระดับกรม และ
โดยจัดทาร่างกฎหมายเพื่อรองรับ
การดาเนินการและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนปฏิบตั ิและขั้นตอนให้บรรลุ
ตามกรอบระยะเวลา
BR0202X02 โครงการศึกษา
1.แนวทาง หลักเกณฑ์การ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
และขยายผลการ บริหารงานรูปแบบองค์กรบริหาร
จัดการองค์การที่ เฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ
มีความยืดหยุ่น Agile Organization รวมทั้งร่าง
และคล่องตัวใน กฎหมายหรือระเบียบ
การบริหารจัดการ ที่สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
ของฝ่ายบริหาร ในการบริหารราชการใน
และระบบการ
สภาวการณ์ที่มีความจาเป็น ฉุกเฉิน
ประเมินความ
เร่งด่วน เพื่อจัดโครงสร้างและ
คุ้มค่าการจัดส่วน ระบบการบริหารงานแบบ Adhoc
ราชการ
และรูปแบบ Agile Organization
2.แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการ
จัดส่วนราชการ พร้อมทั้งระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการจัดส่วนราชการ (Post
Audit) และการทดลองนาร่องใน
ส่วนราชการ

2,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

3,000,000

เสนอขอตั้ง
MS 2.1 MS
งบประมาณในปี 65 2.2 MS 3.1
MS 3.2

65
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0202Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X03 โครงการพัฒนา
แนวทางการจัด
ส่วนราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ภาครัฐ

แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
อานาจการจัดโครงสร้างส่วน
ราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
ระบบประเมินความเหมาะสมการ
จัดโครงสร้างส่วนราชการที่
ครอบคลุมภารกิจด้านการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ

5,000,000

เสนอขอตั้ง MS 3.1 MS 3.2
งบประมาณในปี 65

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X04 โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
อนาคต

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาท ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งมีหน่วยงานนาร่องเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดใน
อนาคต

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS 4.2

66

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กาลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

BR0203

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจทิ ัล

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการทางานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดทาแล้วเสร็จ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา
รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ (Role Clarification)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีขอ้ เสนอการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทัง้ หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ ประกอบการกาหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่ นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทีห่ น่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคล
ทีม่ ีความชานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
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ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

มีขอ้ เสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานนาร่อง

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางานภายใต้ภาวะวิถชี ีวิตใหม่

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)

มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)

มีรายงานผลการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 8.4 (MS8.4)

มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 9.1 (MS9.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 9.2 (MS9.2)

มีขอ้ เสนอการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

เป้าหมายย่อยที่ 9 (MS9)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1- MS9

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.

BR023X01

สานักงาน ก.พ.

BR0203X02

สานักงาน ก.พ.

BR0203X03

การพัฒนาระบบ
การทางานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล

- เครื่องมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการทางานด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลจัดทาแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จปี
64)
- ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษา
ไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (แล้ว
เสร็จปี 65)
การศึกษาบทบาท - ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และ
หน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสัมพันธ์
ตาแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ระหว่างตาแหน่ง ประจา (แล้วเสร็จปี 64)
ทางการเมืองและ - เอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่
ฝ่ายประจา
ของตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ
(Role Clarification) (แล้วเสร็จปี
65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS1

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS2

การศึกษาการ
- ผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยาย
ขยายอายุเกษียณ อายุเกษียณราชการสาหรับ
ราชการสาหรับ เจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 64)
ตาแหน่งต่าง ๆ
- ข้อเสนอการขยายอายุเกษียณ
ราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ตาแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS3

68
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.

BR0203X04

การสารวจอัตรา
เงินเดือนและ
รายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกลุ่มตาแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ
ในส่วนราชการ
และองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด

- ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
- ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
เพือ่ ประกอบการกาหนดอัตรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS4

สานักงาน ก.พ.

BR0203X05

การศึกษาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่สนับสนุน
ให้เกิดการ
หมุนเวียน
สับเปลี่ยน ถ่ายเท
กาลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการ
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ
บริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ภาพรวมอย่างครบถ้วน (แล้วเสร็จปี
64)
- ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และข้อเสนอการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(แล้วเสร็จปี 65)
- ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ ดึงดูด
และเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพ
สูงเข้าสู่ภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

MS5

สานักงาน ก.พ.

BR0203X06

- 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

สานักงาน ก.พ.

BR0203X07

การปรับ
หลักเกณฑ์
1. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้
ข้าราชการไป
ปฏิบัตงิ านที่
หน่วยงานอื่น
(Secondment)
2. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบรรจุ
บุคคลที่มีความ
ชานาญสูงจาก
นอกระบบราชการ
เข้าสู่ระบบราชการ
(Lateral Entry)
การศึกษาระบบ
การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ใน
ภาครัฐ

- ข้อเสนอระบบการจ้างงานใน
ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ
ภาครัฐรูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้าง
งานด้วยระบบการจ้างงานใน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมี
หน่วยงานนาร่อง (แล้วเสร็จปี 65)

MS7

69
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.

BR0203X08

การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐ
เพือ่ รองรับการ
ทางานภายใต้
ภาวะวิถชี ีวิตใหม่

- เครื่องมือช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐตาม
แนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พ.ศ.2563-2565 (แล้วเสร็จปี 64)
- รายงานผลการดาเนินการตาม
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

สานักงาน ก.พ.

BR0203X09

การศึกษาเพือ่
พัฒนาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

- ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้ว
เสร็จปี 64)
- ข้อเสนอการจัดตั้งสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จ
ปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS9

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0204

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมภิ าค มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและ
งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้ จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ใน ปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565

ก.ย. 65

จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มผี ลสัมฤทธิ์สูง

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง 20 จังหวัด ในปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ู 25 จังหวัด ในปี 2565

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0204Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X01

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/
เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64

1,738,900

โครงการที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตาม พรบ.
64

71
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0204Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X02

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/
เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65

1,277,000

เสนอขอตั้ง
MS1 และ MS2
งบประมาณในปี 65
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นแบบดิจิทลั
ในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต
เพื่อสร้างความโปร่งใส และการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมบัญชีกลาง
-

BR0205

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ในทุกขั้นตอน

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ในทุกขั้นตอน

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

กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
และวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีสามารถแก้ปญ
ั หาของ
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ธ.ค. 65
บังคับใช้กับหน่วยงานนาร่องภายใน
เดือน มี.ค. 64
เดือนธ.ค. 65
ก.ย. 65
เดือนก.ย. 64
เดือนก.ย. 65

เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน

เดือนมี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน

เดือนก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

การจัดทาโครงการจัดส่งสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีการร่วมกาหนดแนวทางการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต

-

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต

-

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

เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน
มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

ม.ค. 64
เดือน ก.ย. 64
เดือน ม.ค. 64
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS5.2

MS2.1
MS5.1

MS1.1,
MS3.1

MS5

MS2.2
MS2.3

MS2
MS3

MS1.2

MS1

*หมายเหตุ : MS4 ถูกระบุว่าดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่ปรากฏใน Timeline

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0205Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

BR0205X01 โครงการจัดทา
ระบบขึ้น
ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
ผลผลิต : มีระบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างสามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

กรมบัญชีกลาง

BR0205X02 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)

เป้าหมาย : หน่วยงานของรัฐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้ค้ากับภาครัฐ
2564
ผลผลิต : มีระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ทุกขั้นตอน
ผลลัพธ์ : หน่วยงานภาครัฐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้ค้าสามารถลดระยะเวลาและ
2565
ขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ค้ากับ
ภาครัฐในการลงทะเบียนผู้ค้ากับ
ภาครัฐ และการยื่นเสนอราคาใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2564

BR0205X03 การดาเนินการ เป้าหมาย:หน่วยงานของรัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
แก้ไขปรับปรุง
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏิบตั ิ
2564
พระราชบัญญัติ ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้าง ยิ่งขึ้น
และการบริหาร ผลลัพธ์: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบ
2560 และ
เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่
ระเบียบ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

95,000,000

MS 1.1

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.3

66,818,000
งบลงทุน

-

MS 2.1
MS 2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0205Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

BR0205X04 โครงการลด
เอกสาร (Zero
Copy) และลด
ขั้นตอน
การทางานโดย
การเชื่อมโยง
ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับระบบ e-GP

เป้าหมาย : ผู้ค้ากับภาครัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างระหว่างหน่วยงานของรัฐระบบ
e-GP
ผลลัพธ์ : ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารสาหรับการลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐและการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
หน่วยงานของรัฐสามารถลด
ขั้นตอนการทางานในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
e-GP หรือระบบของหน่วยงานของ
รัฐ

กรมบัญชีกลาง

BR0205X05 โครงการข้อตกลง - มีองค์กรที่มีบทบาทในการ
ปีงบประมาณ 2564
คุณธรรม
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2565
เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1
หน่วยงาน
- มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 คน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ตุลาคม 2562 เมษายน 2564

2,700,000 บาท

12,190,400

MS 3.1
MS 3.2

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

35,833,000
งบรายจ่ายอื่น

MS 5.1
MS 5.2

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน

3 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านกฎหมาย

76
สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

3. กฎหมาย
BR0301 จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสาหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพือ่ ลดขั้นตอน
การดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน
2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนิน
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพือ่ ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่
ลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็นฯ
3. ดาเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีขอ้ เสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่ เติม
4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ขับเคลื่อนการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ ให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทาง 1.เสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดทาร่าง พ.ร.บ. ดาเนินการไปแล้วก่อนหน้า )
อาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพือ่ ลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
BR0303 จัดให้มีกลไกกาหนดให้สว่ นราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย

1 มีขอ้ เสนอแนะในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
2 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
3 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service

BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและ เสนอร่างกฎหมาย 1.ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
2. ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจทิ ัล
5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
BR0305 จัดทาประมวลกฎหมายเพือ่ รวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ดว้ ยกัน 1. เสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน
2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. จัดทาประมวลกฎหมายที่สาคัญเพือ่ เป็นตัวอย่าง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

BR0301

กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รบั การปรับปรุง
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.)
- คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้น ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสาหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่
เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการดาเนินธุรกิจของประชาชน

ภายในเดือน ธ.ค. 63

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่
จาเป็นฯ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีการวิเคราะห์ พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการ
ฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ดาเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

2563

ธ.ค.
MS1

MS2.1
MS2.2

MS2

MS3
MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xn
n)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
ของโครงการ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

จัดให้มกี ลไกทางกฎหมายเพื่อให้มกี ารพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ให้มกี ารปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

BR0302

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
(หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดทาร่าง พ.ร.บ. ดาเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - มี.ค. 64

เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี

ม.ค. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

BR0302x01 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยโทษปรับ มีพระรำชบัญญัติ
เป็นพินัย พ.ศ. ....
ว่ำด้วยโทษปรับ
เป็นพินัย พ.ศ. ....
เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิทธิและ
เสรีภำพของ
ประชำชน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. - มี.ค. 64

-

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

MS1.1 และ
MS1

แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

จัดให้มกี ลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีขอ้ เสนอแนะในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ม.ค. - ก.ย. 64

กำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคลื่อน

ม.ค.- มี.ค. 64

ผสำนเป้ำหมำยกำรจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับ
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย เข้ำกับ
กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

สรุปข้อเสนอแนะในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service

เม.ย.- มิ.ย. 64

มิ.ย. – ก.ย. 64
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เม.ย.- มิ.ย. 64
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1.1

MS 1.2

MS3

MS 1.3 MS1

MS 2

MS 4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/สำนักงำนกิจกำร
ยุติธรรม

BR0303X01 กำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ควบคุม กำกับดูแลและบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย และกลไกกำร
ขับเคลื่อน

จำนวนหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่ควบคุม
กำกับดูแลและ
บังคับกำรให้
เป็นไปตำม
กฎหมำย

ม.ค.- มี.ค. 64

MS1.1

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X02 ผสำนเป้ำหมำยกำรจัดให้มีกลไก
กำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม
กำกับดูแล และบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก
กพยช.

ข้อมูลในกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรบังคับใช้
กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำร
ยุติธรรมและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้อสรุปปัญหำ
และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- มิ.ย. 64

MS1.2

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

นำข้อเสนอแนะ
ในกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำย
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64

MS 1.3

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X04 กำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ในกำรนำเทคโนโลยีมำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย

มีรำยละเอียด
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
ในกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำย

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X05 กำหนดแผนงำน/โครงกำร/
มีแผนงำน/
กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
โครงกำร/กิจกรรม
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำน เพือ่ เพิ่ม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประสิทธิภำพ
ระบบกำร
ให้บริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

BR0303X06 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรใน
มีระบบกำร
กระบวนกำรยุติธรรมพัฒนำระบบ ให้บริกำร
e-Service
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

MS 2

เม.ย.- มิ.ย. 64

MS 3

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS 4
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0304

จัดให้มกี ลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ก.พ. - ก.ย. 64
ก.พ. - ก.ย. 64
ก.พ. - ก.ย. 64
ก.พ. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ประชาชนมีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทลั
ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรือ่ งการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้นาชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/
เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS4.1, MS5.1

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01

โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ
และกระบวนการในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ก.ค. - ก.ย. 64

1,450,000

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

โครงการที่ได้รับ MS 1 - MS 5
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

กรณีเป็นการดาเนิน การ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

BR0305

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อ
รัฐสภา

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร

ก.ค. - ธ.ค. 64

จัดทาประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง

ม.ค. - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มี.ค.-64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2.1

MS1

MS3

MS2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

BR0305x01 ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรจัดทำ
ประมวลกฎหมำย
และกฎเพือ่ ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....

คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
จัดทำประมวลกฎหมำยและกฎ

BR0305x02 แผนงำนหรือโครงกำร แผนงำนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
เกี่ยวกับกำรรวบรวม คณะรัฐมนตรี
กฎหมำยและกำร
ดทำประมวล
BR0305x03 จักำรจั
ดทำประมวล ตัวอย่ำงประมวลกฎหมำย
กฎหมำยที่สำคัญเพือ่
เป็นตัวอย่ำง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

มีพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดทำ
ประมวลกฎหมำยและกฎเพือ่ ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก พ.ศ.
.... เพือ่ ใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
ประมวลกฎหมำย

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. - ก.ค. 64

257,400 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS3 แผนกำรปฏิรูปด้ำน
จัดสรรตำม พรบ.
กฎหมำย
64

ก.ค. - ธ.ค. 64

-

ม.ค. - ธ.ค 65

514,800

MS2.1 MS2
และ MS3
เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3

แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย

4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านกระบวนการยุติธรรม
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

4.ยุตธิ รรม
BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน (สทส./วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบตั ิเพือ่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตารวจทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการดาเนินโครงการ

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทาการศาลเพือ่ พิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคาแนะนาของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสาหรับการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของบุคคลใน
การปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคา เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการทางานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)
ในการสอบสวน
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงมหาดไทย

- สานักงานศาลปกครอง

- กระทรวงยุติธรรม

- สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- สานักงานตารวจแห่งชาติ

- กรมพระธรรมนูญ

- สานักงานอัยการสูงสุด

- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- สานักงานศาลยุติธรรม

- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม

- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

BR0401

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผล
บังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการ เพื่อกาหนดแนวทางจัดทาประกาศ

ม.ค. 65 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ จัดทาประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ

เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ

ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ

ทุก 6 เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

ลาดับ

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2
MS1
MS3
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
ผลผลิต/
เริม่ ต้นและ
ผลลัพธ์
สิ้นสุดโครงการ
ของโครงการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ BR04001X01 การให้ประชาชนสามารถ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ติดตามความคืบหน้า
(สานักงานสภาพัฒนาการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.
65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไม่ใช้งบประมาณ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบั
บ
เดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 1-5
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การรับแจ้งความร้องทุกข์ตา่ งท้องที่

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

-

BR0402

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มอื การดาเนินงาน
(สทส./วจ.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง
ระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.) /มีคู่มือการดาเนินงาน
1. คู่มือการปฏิบตั ิ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน(วจ.)

ม.ค. - มี.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ตา่ งท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)

ทุก 6 เดือน

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ผติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

ก.ค. - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS3
MS1.1, Ms1.2
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS4

MS2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

BR0402X01 การรับแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ไม่ใช้งบประมาณ

MS 1-4
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนได้รบั ความคุ้มครอง ได้รบั การช่วยเหลือ คาแนะนาด้านกฎหมาย ในการดาเนินคดี การดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

BR0403

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตารวจทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ดาเนินการเมื่อได้รบั จัดสรร
งบประมาณ (งบกลาง)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร

1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชำชนมำใช้
บริกำร)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ

ไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ

ดาเนินการเมื่อได้รบั จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร

1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชำชนมำใช้
บริกำร)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ

ไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

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

ตลอดระยะเวลำดำเนินโครงกำร

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

- กระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและกำรลงโทษ

ตลอดระยะเวลำดำเนินโครงกำร

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ

1 ครัง้ ต่อปี

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร ปี 2564

ต.ค. 64 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564)

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร ปี 2565

ต.ค. 65 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3

MS4.1

MS3.1, MS3.2

MS1

MS4

MS1.1, MS1.2

MS4.2

MS2

MS2.1, MS2.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403X01 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2564 ดำเนิน
โครงกำร ฯ
จำนวน 150
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
เป็นเงินจำนวน
58,423,700 บำท)
โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (อยู่
ระหว่ำงเตรียม
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ งบ
กลำง เพื่อดำเนิน
โครงกำรเพิ่มเติม
จำนวน 591
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
กรณีเริ่มดำเนินได้
ในเดือนมีนำคม
2564 ใช้
งบประมำณ
จำนวน
127,709,300
บำท)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
MS1.1,
แผนกำรปฏิรูป
บำท
จัดสรรตำม พรบ. MS1.2,MS3,MS ประเทศด้ำน
64
4
กระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์
: ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS1,MS2,MS3, แผนกำรปฏิรูป
บำท
รองรับ (พิจำรณำ
MS4
ประเทศด้ำน
ขอรับจัดสรร
กระบวนกำรยุติธรรม
งบกลำงตำมควำม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
จำเป็น)
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (ยื่นคำ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 จำนวน
1,482 สถำนี/1
ช่วงเวลำ เป็นเงิน
จำนวน
551,418,800
บำท)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์
: ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

2564 - 2565

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

1,070,000,000
เสนอขอตั้ง MS1,MS2,MS3, แผนกำรปฏิรูป
บำท
งบประมำณในปี 65
MS4
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระบวนการยุติธรรม

BR0404

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักงานยุติธรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทาการศาลเพื่อพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ
คาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย

ม.ค. 63

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสาหรับตรวจสอบหรือจากัด
การเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว

2 ปี (2564 - 2565)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

2 ครัง้ ต่อปี
1 ครัง้ ต่อปี

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2564

ธ.ค. 64
(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2565)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2565

ธ.ค. 65
(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2565)

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS4.1

MS4.2
MS2, MS3, MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สานักงานศาลยุติธรรม

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

BR0404X01 โครงการส่งเสริมการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับตรวจสอบหรือ
จากัดการเดินทางของ
บุคคลมาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว

เป้าหมาย/
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/
เริม่ ต้นและ
ผลลัพธ์
สิ้นสุดโครงการ
ของโครงการ
2564 - 2565

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

168,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

โครงการที่ได้รับ MS1, MS2,
จัดสรรตาม พรบ. MS3, MS4
64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 3
การพัฒนากลไกการ
บังคับตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้ งหาและจาเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ศาลยุติธรรม (ศย.)
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
กรมพระธรรมนูญ (ธน.)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

BR0405

- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบการทางานที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน (กมค.(กม.))

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.
,บช.ศ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนั ทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน (สกบ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (บช.ศ.)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
(ม.ค. - มิ.ย.64)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท.)

(ก.ค. - ก.ย.64)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

(ม.ค. - ธ.ค.65)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4
MS1

MS2

MS3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

BR0405X01 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 54 - ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

MS 1-3

5 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านเศรษฐกิจ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

5. เศรษฐกิจ
BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

1. มีการปรับเปลี่ยนพืน้ ที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย
3. มีการขยายพืน้ ที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
8. เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุ สาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

BR0502

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

1. การขับเคลื่อน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิม่ ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า

BR0503

การเพิม่ โอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิม่ ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิม่ ขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

BR0504

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment Center)

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพือ่ สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
4. การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

BR0505

การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่ เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากับของ
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการ
อย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน
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โครงการภายใต้แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทาเกษตรมูลค่าต่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงที่มมี ลู ค่าสูง

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง
มีการสนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น
มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และ
เป็นธรรม

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

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

บริหารจัดการน้า พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มคี วามหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
จัดหาพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุพ์ ชื พันธุส์ ัตว์ พันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มคี วามเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทลั แพลตฟอร์ม

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

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)
เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm)
ส่งเสริมเกษตรกรในการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการทาปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS4.2 MS6.3

MS1 MS2 MS3 MS4
MS1.2 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS4.1 MS4.3 MS5.1 MS5.2 MS5 MS6 MS7 MS8
MS6.1 MS6.2 MS7.1 MS7.2 MS7.3 MS 8.1 MS8.2 MS8.3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว

BR0501X01 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่
(Smart Big
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิต
ที่ต่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมการค้าภายใน

BR0501X02 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
อินทรีย์
(ปี งปม. 2564)

มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
จากปีงปม.2563

กรมการค้าภายใน

BR0501X03 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์
(ปี งปม. 2565)

กรมการค้าภายใน

BR0501X04 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ปี
งปม.2564
BR0501X05 โครงการส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพ
ตลาดผลไม้ ปี งป
ม. 2565

กรมการค้าภายใน

458,662,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

ต.ค.63 – ก.ย.64

32,500,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65

51,500,000

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS8.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64

30,000,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

มูลค่าการจาหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.64 – ก.ย.65

47,000,000

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501X06 โครงการพัฒนา มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
และ ส่งเสริมศูนย์ Farm Outlet เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
จาหน่ายสินค้า
จากปีงปม.2563
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2564

ต.ค.63 – ก.ย.64

10,280,000 ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน

BR0501X07 โครงการพัฒนา มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
และส่งเสริมศูนย์ Farm Outlet เพิ่มขึ้น
จาหน่ายสินค้า
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet) ปี
งปม.2565

ต.ค.64 – ก.ย.65

25,200,000

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน

BR0501X08 โครงการบริหาร พื้นที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จัดการน้า พัฒนา จัดการ/ปริมาตรเก็บกักน้าเพิ่มขึ้น/
แหล่งน้าและเพิ่ม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
พื้นที่ชลประทาน

พ.ย.63 - ก.ย.65

กรมประมง

BR0501X09 โครงการธนาคาร ชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้าแบบมีส่วน
ร่วม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,428,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

22,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.2

งบประมาณ
โครงการที่
สนับสนุนพื้นที่
เป้าหมายของ
กระทรวง

เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.
2565

โครงการที่ได้รับ MS 1 - MS 4
จัดสรรตาม พรบ. และ MS 8
64

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

99
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมประมง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

25,428,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

151,181,900

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

BR0501X11 โครงการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต.ค. 63 - ก.ย. 64
อาชีพประมง
7,800 ราย
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65
8,900 ราย

11,889,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS6.2

50,569,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501X12 โครงการเพิ่ม
สร้างอัตลักษณ์สัตว์น้าพื้นถิ่น 4 ชนิด ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้
ทางทางภูมิศาสตร์
(ประมง)

10,623,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.3

กรมประมง

BR0501X13 โครงการส่งเสริม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
อาชีพประมง
ผลิตกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้าอื่น
กิจกรรมพัฒนา 7,350 ราย
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

117,927,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง

BR0501X14 โครงการพัฒนา พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เกษตรกรรมยั่งยืน เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ 500 ราย
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

6,766,900

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS8.2

กรมประมง

BR0501X15 โครงการยกระดับ พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
คุณภาพมาตรฐาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ 2,200
สินค้าเกษตร
ราย
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

60,807,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.2

กรมประมง

BR0501X16 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

29,976,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร ต.ค. 64 - ก.ย. 65
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

62,946,100

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์,
ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์,
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดการข้อมูลฟาร์ม

10,270,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1

65,168,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

14,525,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64
38,150,800
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

BR0501X10 โครงการผลิตและ กระจายลูกพันธุส์ ัตว์น้าพันธุด์ ีสู่
ขยายสัตว์น้าพันธุ์ ภาคการผลิต 12 ชนิดพันธุ์
ดี กิจกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้า
พันธุด์ ี

BR0501X17 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

BR0501X18 โครงการพัฒนา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เทคโนโลยี
และสารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร
นวัตกรรม
เครื่องจักรกลและ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์
(Motor Pool)

MS2.1

100
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์

BR0501X19 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart ต.ค. 63 - ก.ย. 64
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ
, Young Smart Farmer

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 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
ข้อมูลเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11,431,800

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS7.3

กรมปศุสัตว์

BR0501X21 โครงการจัดทา
ข้อมูลเกษตรกร
แห่งชาติ

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

32,053,800

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

กรมพัฒนาที่ดิน

BR0501X22 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน จานวน
74,500 ไร่
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน จานวน
220,000 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64

59,364,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64
242,363,000
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

ด้านเศรษฐกิจ

MS2.1

ด้านเศรษฐกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมวิชาการเกษตร

BR0501X23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิต
พันธุพ์ ชื และปัจจัย
การผลิต

เกษตรกรได้พนั ธุพ์ ชื และปัจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้
ในการผลิตพืช เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65

198,804,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.1

กรมวิชาการเกษตร

BR0501X24 โครงการสร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย์ กิจกรรม
การแปรรูป
วัตถุดิบพืช
สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถนาพืชสมุนไพรซึ่ง ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป็นพืชเศรษฐกิจตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ มุ่ง
สู่การแปรรูปเพื่อป้อนในตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เวชสาอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

14,230,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร

BR0501X25 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง
แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลด
ต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64

425,938,600

โครงการที่ได้รับ
MS2.1,
จัดสรรตาม พรบ. MS5.1, MS6.1,
64
MS7.1, MS7.2,
MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0501X26 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ให้เข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ์ รายได้จากการดาเนิน
ธุรกิจด้านสินค้าเกษตรของ
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65

119,352,290

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

101
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม

BR0501X27 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มี
ผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้าง
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 31 แปลง
แปลงใหม่ ปี 64 จานวน 6 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64

7,612,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.1
MS4.1

เป้าหมาย : เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม มีต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 41 แปลง
แปลงใหม่ ปี 65 จานวน 1 แปลง
ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ
10

ต.ค.64 - ก.ย.65

13,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501X28 โครงการเพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซื้อขายยางก้อนถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64

1,549,330

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย

BR0501X29 โครงการการ
จัดทาระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO
9001 ของสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
รมควัน/ยางแผ่นรมควันอัดก้อน/
ยางเครปและจุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จานวนรวม 8 กลุ่ม

5,340,160

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.2
MS8.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501030 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทย
เพื่อการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมมูลค่า
สูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรม
ต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสม
ขึ้นมาได้ จากการทางานร่วมกัน
ของเครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงให้กับเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการ
ขับเคลื่อนด้วยอาชีพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65

302,900,000

เสนอขอตั้ง
MS1.1 MS1.2
งบประมาณในปี 65 MS2.2 MS4.1
MS4.2 MS6.2
MS6.3 MS7.3

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0501X31 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงเพื่อใช้
ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่สาหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการ
จัดการการเกษตร
เพิ่มมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถ
ต.ค.64-- ก.ย.65
เข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทลั แพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ตั้งแต่การเลือกปัจจัยการผลิต
ปฏิทนิ กิจกรรม การแปรรูปและ
แหล่งจาหน่าย
3. เพิ่มช่องทางของการจาหน่าย
ผลิตผลการเกษตรออนไลน์แก่
เกษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อการ
ช่วยวางแผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การเกษตรของประเทศเพื่อการ
วางแผน คาดการณ์ และพยากรณ์
การเกษตรไทย

58,500,000

ไม่มีงบประมาณ MS2.2 MS5.2
รองรับ (พิจารณา MS7.1 MS7.2
ขอรับจัดสรร MS7.3
งบกลางตามความ
จาเป็น)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

BR0501X32 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ
(smart farmer)
บนพื้นที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จานวนเกษตรกร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต้นแบบที่ยกระดับการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมสู่การทาการเกษตรแบบ
สร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง และเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานในการกระจายองค์
ความรู้แก่เกษตรกรอื่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

11,420,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.2

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

BR0501X33 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ

- แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564

41,590,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS7.3

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501X34 โครงการยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สินค้าเกษตรสู่
แปรรูปจากวัตถุดิบหลักในประเทศ
เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และตรงต่อความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

75,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8.3

สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

44,277,600 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

BR0501X35 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เป้าหมาย 40 แปลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จานวน 40 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เข้าร่วม
โครงการฯ ปีที่ 3)

15 ม.ค. 64 30 ก.ย. 64

MS2.1

- ด้านเศรษฐกิจ
- หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอานาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มี
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ดาเนินการ:
1. สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกิจ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ดาเนินการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ
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โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

เป้าหมาย 55 แปลง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จานวน 55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของครัวเรือนเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูป
ที่ดิน เพิ่มขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5
(วัดผลแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ
ปีที่ 3)

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

2. การพัฒนาชุมชน
- เป้าหมาย มี
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
- ขั้นตอนการ
ดาเนินการ:
เป็นางธุ
การด
นการ
วงเงิน
ที่มาของ
ส่งผลต่อ กรณี
1. สร้
รกิาเนิ
จระดั
บ
งบประมาณ
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิ
ชุมชน รปู
(ฉบับเดิม)
(บาท)
(ได้มากกว่า 1) สร้ประเทศ
างกลไกระดับธุรกิจ
โปรดระบุ
ด้านที่
MS x.x
ชนฯ
เกีชุ่ยมวข้
อง
- แนวทางการ
61,491,400
เสนอขอตั้ง
MS2.1
ดาเนินการ: การ
งบประมาณในปี 65
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย

BR0501X36 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุด์ ีของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาล
ทรายสู่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

อ้อยพันธุด์ ีสายพันธุใ์ หม่ของ
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายพัฒนา นาปลูกขยาย
ไม่น้อยกว่า 940,000 ต้นกล้า และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยนาอ้อยพันธุด์ ี
สายพันธุใ์ หม่ที่สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จานวน
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

21,700,200

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501X37 โครงการเพิ่ม
ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมู่บา้ น
ศักยภาพการผลิต ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและดูแล
สินค้าเกษตร
อย่างใกล้ชิด จากกลไกอาสาสมัคร
มูลค่าสูงระดับ
เกษตร และคณะกรรมการหมู่บา้ น
หมู่บา้ น
และทีมบูรณาการในระดับพื้นที่
ส่งผลให้เกษตรกรมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปลี่ยนไปสู่
การทาการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ GDP
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8
และลดความเหลื่อมล้าของรายได้
ในภาคเกษตร
ตัวชี้วัด
1) ทุกหมู่บา้ นจานวน 75,032
แห่งทาการเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของการเกษตรใน
หมู่บา้ น
2) เกษตรกรในหมู่บา้ นมีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8

เม.ย. 64 - ก.ย.64

97,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 1-8

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0501X38 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ

ต.ค.63 - ก.ย.64

29,104,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS7.3

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร 1 ระบบ
2) เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ กรณีเป็นการดาเนินการ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
MS x.x
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501X39 โครงการบูรณา
การระบบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร
และจัดทาข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปิดเชื่อมโยงกับ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ
BR0501X40 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

BR0501X41 DGTFarm :
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

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

ต.ค.64 - ก.ย.65

60,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64

9,423,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS 2.1

การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (6 แห่ง)

ต.ค.64 - ก.ย.65

20,688,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

เครื่องมือในการสร้างช่องทางซื้อ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

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

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 5.1

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501X42 การพัฒนาความรู้ เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้
เกษตรกร
ตามมาตรฐาน
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

ต.ค.64 - ก.ย.65

1,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

BR0501X43 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart
Farmer

จานวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์
DPO Smart Farmer จานวน
1,150 ฟาร์มในปี 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,200,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

จานวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์
DPO Smart Farmer จานวน
2,000 ฟาร์ม ในปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1,200,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืนที่พเิ ศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
(องค์กำรมหำชน)

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
- กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
- กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

BR0502

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.4 (MS4.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขับเคลื่อน Happy Model

มี.ค.64 - ธ.ค.65

กำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจเกี่ยวกับ HAPPY MODEL
กำรขับเคลื่อนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่กำรปฏิบตั ิในพืนที่จริง

มี.ค.64 - ก.ย.64

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูล หรือกำรถ่ำยทอดเกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข

ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงเรื่องรำวสร้ำงสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว (Big Data) ผ่ำนระบบดิจิทลั

ต.ค.64- ก.ย.65

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ต.ค.64- ก.ย.65

กำรลดควำมซำซ้อนเพื่อำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจให้ผู้ประกอบกำร
ผลักดันให้มีกำรวำงมำตรฐำนธุรกิจบริกำรเพื่อสุขภำพเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรแบบครบวงจร

ต.ค.64- ก.ย.65
ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านที่พัก

ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันให้โรงแรมหรือที่พกั นอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มำกที่สุด

ต.ค.64- ก.ย.65
ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษำควำมเหมำะสมในกำรหำแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Ecomomy)
จำกดิจิทลั แพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและสนับสนุนภำคเอกชนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์เรื่องรำว (Content) จำกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย

ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรจัดทำ Co-Production Treaty ให้เกิดระบบกำรผลิตร่วม (Co-Production)
จัดทำเอกสำรสิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิอ์ ื่นๆ ให้เป็นสำกล

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

แก้ไขปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิอ์ ย่ำงจริงจัง โดยกำหนดหน้ำที่กำรปรำบปรำมของหน่วยงำนรัฐให้ชัดเจน
ปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชำติ

ต.ค.64- ก.ย.65

สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

ต.ค.63-ก.ย.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

กำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้แก่อุตสำหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht)

ต.ค.63-ก.ย.64

เป้ำหมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เร่งผลักดันยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเรือสำรำญ (Cruise)

ต.ค.64- ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 , MS5.1

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

MS2 MS3 MS4

MS1.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X01 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศกลำง
เพื่อพัฒนำ E-service
บริกำรประชำชนและ
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศ
ระยะที่ 1

กรมกำรท่องเที่ยวมีข้อมูล
และระบบสำรสนเทศที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัย น่ำ
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพ
ในกำรทำงำน บุคลำกร
ของกรมกำรท่องเที่ยว
สำมำรถใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ทำงำน และสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบนั และต่อเนื่อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X02 โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับที่พกั นักเดินทำง
(Home Lodge)

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X03 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับผู้ประกอบกำรเพื่อ
เข้ำสู่มำตรฐำน

1 ต.ค. 64 -30
ก.ย. 65

48,395,000

เสนอตังงบใน
ปีงบประมำณ
2565

MS 1.5

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำร 1 ตุลำคม 2563 ขนำดเล็กและขนำดกลำง 30 กันยำยน 2564
ที่ให้บริกำรด้ำนที่พกั เข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของ
ที่พกั นักเดินทำง (Home
Lodge) จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1,000 คน
2. สถำนประกอบกำร
สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
กำรให้บริกำรที่พกั ให้มี
คุณภำพมำกขึน จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 800 แห่ง

6,323,500

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 3.1

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
1 ตุลำคม 2563 ท่องเที่ยว ได้รับกำรพัฒนำ 30 กันยำยน 2564
ศักยภำพ และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้มำกขึน ไม่น้อย
กว่ำ 1,000 คน

7,500,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.3

107
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X04 โครงกำรพัฒนำห้องนำ
สำธำรณะตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่

1. สถำนประกอบกำร
1 ตุลำคม 2564 แหล่งท่องเที่ยว และชุมชน 30 กันยำยน 2565
ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรให้บริกำรห้องนำ
สำธำรณะให้ถูกต้องตำม
หลักสุขอนำมัยจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 500 คน
2. นักท่องเที่ยวมีควำม
เชื่อมั่นในควำมสะอำด
ปลอดภัย และเพียง พอ
ของห้องนำสำธำรณะใน
กำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X05 โครงกำรพัฒนำอำหำร
1. พัฒนำเส้นทำงกำร
1 ตุลำคม 2564 สมุนไพรและกัญชำสำหรับ ท่องเที่ยวเชิงอำหำร
30 กันยำยน 2565
ชุมชน
ท้องถิ่นในชุมชนให้เกิดอัต
ลักษณ์และมีมูลค่ำเพิ่ม
2. ชุมชน มีศักยภำพและ
องค์ควำมรู้
เพิ่มมำกขึนสำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X06 โครงกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของบุคลำกรกำรท่องเที่ยว
ไทยเพื่อรองรับกำรท่อง
เที่ยววิถีใหม่ (New
Normal)

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X07 โครงกำรส่งเสริมและ
1. อบรมผู้ให้บริกำรที่
1 ตุลำคม 2564 ยกระดับศักยภำพของ
สัมผัสนัก ท่องเที่ยว
30 กันยำยน 2565
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยตรง ให้สำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภัย
เป็นธรรม รองรับวิถีใหม่
New Normal
2.บุคลำกรภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ที่มีภำรกิจใน
กำรบริกำรนักท่องเที่ยวให้
มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยว
3.ชุมชนท่องเที่ยวมีควำมรู้
ทักษะในกำรตกแต่ง
สถำนที่ ที่พกั และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
ตำมอัตลักษณ์ของพืนที่

34,097,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X08 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่
มำตรฐำนอำเซียน

34,059,020 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

ผู้ประกอบกำร บุคลำกร
1 ตุลำคม 2563 ด้ำนกำรท่องเที่ยว และ
30 กันยำยน 2564
ชุมชนท่องเที่ยว ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
ให้บริกำรทำงกำรท่องเที่ยว
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
วิถีใหม่ (New Normal)

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 1 ตุลำคม 2564 ได้รับกำรพัฒนำและ
30 กันยำยน 2565
ยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

5,000,000

คำขอ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

3,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

66,681,600

เงินกู้ภำยใต้
พ.ร.ก.

MS 1.3

MS 1.2

หมำยเหตุ : ขอให้
เพิ่มกำรเล่ำเรื่อง
อำหำรประเภทนีดี
ต่อสุขภำพอย่ำงไร

MS 1.3

หมำยเหตุ : ขอเพิ่ม
หัวข้อผู้สัมผัสอำหำร
และผู้ประกอบกำร
ต้องเสนอว่ำท้องถิ่น
มีอะไรที่เป็น Happt
Model
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X09 โครงกำรกำรดำเนินกำร
เพื่อรองรับกำรประกำศ
เขตพืนที่เพื่อกำรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นหรือชุมชน

1. มีพืนที่ในท้องถิ่นหรือ
1 ตุลำคม 2564 ชุมชนได้รับกำรตรวจ
30 กันยำยน 2565
ประเมินเขตพืนที่เพิ่มขึน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 พืนที่
2. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือ
ชุมชน ซึ่งจะได้รับกำร
ประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเป็น
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

1,485,280 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X10 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของธุรกิจนำ
เที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำ
เที่ยว เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรนำเที่ยว 1 ตุลำคม 2564 ของผู้ประกอบธุรกิจนำ
30 กันยำยน 2565
เที่ยวและมัคคุเทศก์
รองรับกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่จำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ
ผู้อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ได้รับกำรฝึก อบรม
พัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อ
รองรับกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่ จำนวน 10 เรื่อง/
หลักสูตร จำนวน 1,000
คน

17,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๕

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X11 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
สมถรรนะมัคคุเทศก์
เฉพำะทำงให้มีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว

อบรมพัฒนำศักยภำพ
1 ตุลำคม 2564 มัคคุเทศก์ และบุคลำกร
30 กันยำยน 2565
ด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และ
สำมำรถเป็นวิทยำกร
ผู้สอนด้ำนกำรท่องเที่ยว
ด้ำนสุขภำพได้

2,860,920 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X12 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพื่อ
ยกระดับชุมชนเพื่อเข้ำสู่
มำตรฐำน

ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2563 30 กันยำยน 2564

9,000,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X13 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรใน
กำรบริหำรจัดกำรและ
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ กำรพัฒนำและมีองค์
แหล่งท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึน

5,000,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2564

MS 1.3

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X14 โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ สร้ำง/ฟื้นฟู อัตลักษณ์ใน 1 ตุลำคม 2564 –
เมืองเพื่อส่งเสริมกำร
พืนทีเ่ มือง/อำเภอ/ชุมชน/ 30 กันยำยน 2565
ท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ ย่ำน ให้มีควำมสอดคล้อง
กับบริบทโดยรอบ เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่ำ
จดจำ มีควำมโดดเด่น

3,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 1.4

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

หมำยเหตุ : ปรับเพิ่ม
เส้นทำงท่องเที่ยว
Happy Model 2.
ให้ใช้คำว่ำโมเดล
อำรมณ์ดีมีควำมสุข
(Happy Model)
แทนคำว่ำ วิถีใหม่
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X15 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว Caravan and
Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือ 1 ตุลำคม 2564 –
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 30 กันยำยน 2565
เพื่อรองรับรถบ้ำนและ
แคมป์ปิ้งทังหมด พร้อมทัง
ส่งเสริมกิจกรรมและแนว
ทำงกำรท่องเที่ยวรถบ้ำน
และแคมป์ปิ้งที่คำนึงถึง
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และกำรสัมพันธ์กับชุมชน
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจและ
สังคมมำกที่สุด

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X16 โครงกำรยกระดับชุมชน
โครงกำรโคกหนองนำ
โมเดล ให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ

20,000,000

คำของบ
ประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2565

MS 3.1

ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

5,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X17 โครงกำรศึกษำแหล่ง
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม 1 ตุลำคม 2564 –
ท่องเที่ยวเชิงควำมเชื่อและ เชื่อและจิตวิญญำณ ซึ่ง
30 กันยำยน 2565
จิตวิญญำณประเภท มูเตลู หน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องสำมำรถนำ
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
พืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณได้รับ
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทัง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ และ
พืนที่เชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่ม
สูงขึน.
4. ประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเกิดกำร
กระจำย

5,000,000 คำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2565

MS 1.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X18 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพนำพุร้อน จังหวัด
ระนอง

เกิดแนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนำแหล่งนำพุร้อน
ธรรมชำติที่มีมำตรฐำน
สำกล และถูกนำไปเป็น
ต้นแบบในกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวนำพุร้อน
ธรรมชำติอื่น ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

15,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X19 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ท่องเที่ยวนำพุร้อน

แหล่งท่องเที่ยวนำพุร้อน
และแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์

1 ตุลำคม 2564 –
30 กันยำยน 2565

5,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

หมำยเหตุ : ควรเพิ่ม
รำยละเอียดเรื่องกฎ
ที่ควรปฏิบตั ิ
มำตรฐำนพืนที่จอด
รถ และกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่มำ
จำกต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ : หำก
เปลี่ยนชื่อโครงกำร
ได้ขอให้เปลี่ยนจำก
มูเตลู เป็น ศรัทธำ
ทัวร์
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0502X20 โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทัง
1 ตุลำคม 2564 –
ภำครัฐ เอกชน และ
30 กันยำยน 2565
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน
เป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำร
ซึ่งจะนำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้
ในภำคกำรท่องเที่ยวและ
รำยได้รวมของประเทศ
มำกขึน
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบกำรให้ได้
มำตรฐำนเทียบเท่ำระดับ
สำกล

กรมกำรปกครอง

BR0502X21 แก้ไขเพิ่มเติมร่ำง
กฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกิจโรงแรม
....

1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่มี
ห้องพักลักษณะเป็นแพ
ลอยหรือสิ่งลอยนำที่อยู่
ประจำที่
3. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่
ห้องพักมีลักษณะเป็นบ้ำน
ต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนที่
พักที่มีรูปแบบพิเศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมพลศึกษำ

BR0502X22 โครงกำรวิง่ 7 เขื่อน
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย (*
เสนอของบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในพืนที่เป้ำหมำย
โดยจัดวิง่
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อน
จุฬำภรณ์

ม.ค. - ธ.ค. 65

กรมศุลกำกร

BR0502X23 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือ
สำรำญและกีฬำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 4
ของที่ได้รับกำรยกเว้น
อำกร โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีให้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งนำเรือยอร์
ชเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ด้ำนกำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564

10,000,000 โครงกำรสำคัญปี
2565 ของ สศช.

0

24,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

MS 2.2

MS 3.1

MS 1.2

MS 5.1
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

BR0502X24 โครงกำร ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยววิถี
เกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้มีศักยภำพในกำร
รองรับนักท่องเที่ยว
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรและ
ชุมชน และ
เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
วิถีเกษตรหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับใน
ตลำดกำรท่องเที่ยว

ต.ค.63- ก.ย. 64

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

BR0502X25 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้มีศักยภำพในกำร
รองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อสร้ำงต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
เกิดควำมร่วมมือและ
เกือกูลกัน

19,793,000 เสนอขอตังงบใน ปี
2565

MS 1.2

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข

BR0502X26 โครงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

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

3,000,000

MS 2.2

เมษำยน 2564 กันยำยน 2565

3,568,800.00

งบประมำณ
แผ่นดิน ปี 2564

MS 1.2
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BR0502X27 โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มี
มูลค่ำเพิ่มกำรดำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวพร้อมขำย ที่มี
ควำมสอดคล้องกับ Happy
Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทิศทำงของ ททท.
ได้แก่ Gastronomy, Art
& Culture, Nature &
Adventure, Sport,
Welness, Community,
และ SHA
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ
Content เพื่อนำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว Happy
Model ที่ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ท้องถิ่น และจุดเด่นของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒ
ั นำสู่
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่
มุ่งเน้นสินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย อำทิ อำหำรถิ่น
และสมุนไพรเพื่อสุขภำพ
มำตรฐำนที่พกั โฮมเสตย์
และกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภูมิปญ
ั ญำไทย
เช่น นวดไทย สปำไทย
กิจกรรมและกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน
เช่น กำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนภำยใต้แนวคิด
7Greens เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง
และกำรท่องเที่ยวตำม
แนวทำง Happy Model
โดยเฉพำะบริษทั นำเที่ยว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม
YEC และ Start Up เป็น
ต้น

เป้ำหมำยโครงกำร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1. เพื่อพัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึน
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content
สินค้ำกำรท่องเที่ยวในเชิง
คุณค่ำ และนำส่งให้ถึง
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พฒ
ั นำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร
1. จำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
น้อยกว่ำ 150 รำยกำร
2. จำนวนเส้นทำง
ท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึนใหม่ ไม่น่อ
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จำนวนพืนที่ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่ำ 5 พืนที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model
ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model
ของผู้ประกอบกำรธุรกิจนำ
เที่ยวที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75

35,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.4
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.)

BR0502X28 โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative
and Cultural Tourism)
กำรดำเนินงำน
1. สำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวพร้อมจัดประชุม
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดทำข้อมูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Content)
3. กิจกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model
ร่วมกับ เจ้ำของแหล่ง
ชุมชน หน่วยงำนพันธมิตร
(Co Creation)
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Product Testing)
5. จัดทำระบบฐำนข้อมูล
และสื่อประชำสัมพันธ์
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model
ทังแบบ Online และ
Offline
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กับ
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้
Happy Model
7. ติดตำมประเมินผล
ควำมสำเร็จของโครงกำรฯ

เป้ำหมำย
ตุลำคม 2564 1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
กันยำยน 2565
ให้กับสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เรื่องรำว
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
จำกภูมิปญ
ั ญำดังเดิมของ
แหล่งท่องเที่ยว ทังด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม
สถำปัตยกรรม อำหำร
และวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรท่องเที่ยวด้วย
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและทุน
ทำงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรนำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้
Happy Model อย่ำงน้อย
10 พืนที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ
นำเที่ยว ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง
ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75

58,000,000 เสนอขอตังงบ ปี65 MS 1.2 และ
MS 1.5

-
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โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

BR0502X29 โครงกำรกำรสนับสนุน
และจัดกำรแข่งขัน
กิจกรรมกีฬำเพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว (Sports
Tourism)

สำนักงำน ป.ย.ป.

จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับ
World Class และ World
Mass อำทิ Moto GP /
Muay Thai To the
World /สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขันวิง่ มำตรฐำน
ระดับโลก (World
Athletics Label Road
Races) / สนับสนุนกำร
จัดกำรแข่งขัน วิง่ เทรล
(Trail Running)/
สนับสนุนกำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรไตรกีฬำ
(TRIATHLON)/ สนับสนุน
กำรจัดกำรแข่งขัน สปำตัน
(SPARTON)

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

381,824,800

MS 1.2

BR0502X30 ดำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและ
กำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน ประเด็นกำร
ท่องเที่ยวและกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ

MS 2.1

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X31 โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูล
ดิจิทลั เพื่อกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
และบริกำรของประเทศไทย ดิจทิ ลั ที่มีคุณภำพ เพื่อ
ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

30,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม
พรบ ปี64

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X32 กำรยกระดับข้อมูลดิจิทลั
เพื่อกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลั ที่
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและ
บริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ตำมข้อกำหนดหรือ
ข้อแนะนำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X33 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพัฒนำ
1 ต.ค. 64 - 30
ฐำนข้อมูลกลำง (National
ก.ย. 65
Tourism Centralized
Database for Services)
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และระบบต่ำงๆ ภำยใต้
ระบบดิจิทลั เพื่อกำร
ท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์

15,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X34 โครงกำรพัฒนำและยกรับ พัฒนำและยกระดับขีด
ดับข้อมูลเชิงดิจิทลั
ควำมสำมำรถของระบบ
TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่
ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

25,000,000 เสนอขอตังงบใน
ปี 2565

MS 1.5

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X35 เผยแพร่และสร้ำงควำม
หน่วยงำนด้ำนกำร
เข้ำใจกำรใช้คำจำกัดควำม ท่องเทีย่ ว เครือข่ำยภำค
ของ Wellness 4 ด้ำน
กำรท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรร ตำม
พรบ ปี64

MS 1.1

115
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

BR0502X36 กำรกำหนดแนวทำง เพื่อ
รองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม อย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
(2 ครัง)

ประจำปี
งบประมำณ 2565

300,000

งบดำเนินงำน

MS 3.2

25,568,000

งบจัดสรร
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

MS 4.2

(1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65)

ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำร
เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
หรือ Grab
2. มีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบทังกำรกำกับ
ดูแล กำรจดทะเบียน
รวมถึงกำรจ้ำงงำน
ผลลัพธ์
ธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบ่งบัน (sharing
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
หรือ Grab สำมำรถกำร
ดำเนินกิจกำรได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง รัฐบำล
สำมำรถจัดเก็บภำษี ทำให้
มีรำยได้เพิ่มขึน

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X37 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
เชิงปริมำณ
2564
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 12 องค์ควำมรู้
(หัวข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
กำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0502X38 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์

ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
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5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กำรร่
วมลงทุนด้ำนต/ผลลัพธ์
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
โครงการ
ระดับทวิภำคี อย่ำงน้อย 1
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
เชิงปริมำณ
2565
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้
(หัวข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกิตกรรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
อย่ำงน้อย 500 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ใน
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
ประเทศ
5. มีกิจกรรมเจรจำหำรือ
เพื่อกำรจัดทำควำมตกลง
กำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
ระดับทวิภำคีอย่ำงน้อย 2
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น
และผลงำนวีดิทศั น์ ที่มี
เนือหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
10 เรื่อง

80,240,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอ
งบประมำณพ.ศ.
2565

MS 4.2

117
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502X39 โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
แก้ไขปรับปรุง
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551

เป้ำหมำย :
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และ
2565
เปรียบเทียบกระบวนกำร
และขันตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และ
วีดิทศั น์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ และ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับกำร
ปรับตัว
3. วิเครำะห์กฎหมำยว่ำ
ด้วยภำพยนตร์และวีดิทศั น์
เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำที่
ผู้ดำเนินกำรค้นพบรวมทัง
เสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปัจจุบนั
ผลลัพท์ :
1. มีกฎหมำยที่เอือต่อกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์
และผลักดันอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ไทย
ให้เป็นอุตสำหกรรมหลัก
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำร
แก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ในปัจจุบนั ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำรงชีวิต หรือกำร
ประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำ
และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทังสำมำรถ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย เพื่อ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้
อย่ำงถูกต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไก
และมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้อง

10,000,000

เสนอขอ
งบประมำณ พ.ศ.
2565

MS 4.5

118
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X40 โครงกำรพัฒนำทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำสัญลักษณ์
(Storytelling To
branding) /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
กำรสำรวจขันปฐมภูมิและ
ศึกษำศักยภำพของพืนที่
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำเป็น
เมืองสร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่
2 กิจกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิดกำร
พัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์สู่
เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำรกระตุ้น
พืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
(Co-create Test Day)
กิจกรรมที่ 3 กำรทำ
เรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District
Storytelling) กิจกรรมที่ 4
งำนเผยแพร่กิจกรรม
เครือข่ำยกิจกรรมที่ 5 กำร
เพิ่มพืนที่เมืองสร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย 1. เพิ่มพืนที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
จำนวน 8 พืนที่ 2. จำนวน
จังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น
Story Telling เพื่อต่อ
ยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding)
จำนวน 8 จังหวัดระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืนที่เศรษฐกิจเมือง
ในสำขำเมืองสร้ำงสรรค์
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทังสร้ำงควำมเชื่อมั่น
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
เมื่อสถำนกำรณ์กลับมำ
เป็นปกติ
2. เพิ่มพืนที่แห่งกำรเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของ
นักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมี
เอกลักษณ์ และสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพร้อมรับมือ
ควำมต้องกำร
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปใน
ด้ำนสุขภำวะและควำม
ปลอดภัย
3. เพื่อให้จังหวัดเมืองรอง
สำมำรถนำองค์ควำมรู้และ
ทุนทำงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น มำสร้ำง Story
Telling
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นแบ
รนด์ของสินค้ำและบริกำร
ที่ตอบโจทย์แนวโน้มกำร
บริโภคของตลำด

1 ต.ค.6430 ก.ย.65

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X41 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเที่ยวและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดทำแผน
ที่พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative
mapping) กิจกรรมที่ 2
กำรพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative
Festival) ที่ผลักดัน
กำรท่องเที่ยวเชิง

ตัวชีวัดผลลัพธ์
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
(Outcomes)
65
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. เกิดฐำนข้อมูลที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคลื่อน
และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นระบบ
3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ

25,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2565

MS 4.1

122,000,000

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2565

MS 1.4

ศึกษำวิจัยและจัดทำแผน
ที่พืนที่ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (Creative
mapping) กิจกรรมที่ 2
กำรพัฒนำศักยภำพ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ อุตสำหกรรมสร้
โครงการ/
ำงสรรค์ใน
(BR0101Xnn) พืนทีการด
าเนินงานจ ***
่ย่ำนเศรษฐกิ
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมที่ 3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative
Festival) ที่ผลักดัน
กำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดทำ
เรื่องรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น (Story-telling)

ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. เกิดฐำนข้อมูล119
ที่ใช้ใน
กำรวำงแผนขับเคลื่อน
และกำรติดตำม
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ประเมิ
นผลกำรพัฒต/ผลลั
นำ พธ์
ของโครงการ
อุตสำหกรรมสร้
ำงสรรค์ใน เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ
ภำคเหนืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นระบบ
3. เขตเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนือมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่โดดเด่น และ
มีกิจกรรมที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
4. ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคเหนือ
(Northern Economic
Corridor: NEC-Creative
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ที่เข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
5. มีจำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิ่มขึน ร้อยละ 10

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
เพิ่มขึนจำกกำรจัดงำน
65
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ
225 ล้ำนบำท 2. จำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ทังออนไลน์และ
ออฟไลน์ 3. จำนวนชุมชน
ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เรื่องกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น 20
ชุมชน ระดับผลลัพธ์
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เกิดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ท้องถิ่นให้เติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เริ่มต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ท้องถิ่น
5. นักออกแบบและ

BR0502X42 โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
กำรดำเนินงำน (1)
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ
บุคลำกรสร้ำงสรรค์ 15
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan
Creator) (3) กิจกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์
เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Creative Culture
value-added) 4.
กิจกรรมสร้ำงแนวร่วมย่ำน
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชน
และเครือข่ำยชุมชนใน
พืนที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำหนดเป็น
เทศกำลประจำปีของย่ำน
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์

75,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับจัดสรร
งบประมำณปี
2564 และขอรับ
จัดสรรในปี 2566

MS 1.4

และเครือข่ำยชุมชนใน
พืนที่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำหนดเป็น
เทศกำลประจำปีของย่ำน
ส่งเสริม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ และเมืองโครงการ/
ำนกำร
(BR0101Xnn) ศักยภำพด้
การดาเนิ
นงาน ***
ท่องเที่ยวภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์

ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกิดกำรรวมกลุ่ม120
และ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวั
นออกเฉียตงเหนื
เป้
าหมาย/ผลผลิ
/ผลลัอพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
4. เกิดเทศกำลงำน
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โครงการ
ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของ
ท้องถิ่นให้เติบโต และ
สนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เริ่มต้นสร้ำงธุรกิจได้ใน
ท้องถิ่น
5. นักออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ที่นำไปต่อยอด
และพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพและ
ตอบโจทย์กำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทังเกิดกำร
รวมตัวเป็นเครือข่ำยธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ที่เข้มแข็ง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. จัดงำนเทศกำลงำน
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
สร้ำงสรรค์และ
65
วัฒนธรรม จำนวน 1 ครัง
2. จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมและเข้ำถึงข้อมูล
Online และ Offline
จำนวน 100,000 รำย 3.
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชีวัดผลลัพธ์
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์/บริกำร
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพืนที่จัดเทศกำล
(อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร
โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ ) สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลิตภัณฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกิจกรรมต่ำงๆ
ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ใหม่
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

BR0502X43 โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พืนที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ดำเนินงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
จำก14 จังหวัดของภำคใต้
โดยกำรระดมควำม
คิดเห็นสู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพื่อให้รูปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เป็นตัวขับเคลื่อน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกิจใน
จังหวัดต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน
2. ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริกำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่มผู้ประกอบกำรSMEs
กลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนภำคใต้ เพื่อ
เป็นกิจกรรมนำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ก่อนกำรจัดงำนเทศกำลฯ
จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
เป็นกลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ท้องถิ่น รวมทังบ่มเพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พืนที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
นำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

50,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
เป็นกลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ อุตสำหกรรมสร้
โครงการ/
ำงสรรค์ใน
(BR0101Xnn) ท้องถิการด
าเนินงบ่งาน
***
่น รวมทั
มเพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พืนที่เมืองสร้ำงสรรค์และ
นำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยุค
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลัก121
ษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เป้
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัำงๆ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เทศกำล
และกิจกรรมต่
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ซึ่งเป็นของโครงการ
ภำพลักษณ์ใหม่
โครงการ
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1. จำนวนพืนที่ที่ได้รับกำร 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
ส่งเสริมให้เป็นพืนที่นำร่อง
65
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
จำนวน 5 พืนที่ 2. จำนวน
ครัวเรือนต่อชุนชม /พืนที่
นำร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจ
จำนวน 250 รำย/5พืนที่
3. จำนวนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึนในพืนที่
จำนวน 5 ครัง ตัวชีวัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกจำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำร/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรกำหนดพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในย่ำน
เก่ำ อันจะทำให้เกิดกำร
พลิกฟื้นบรรยำกำศ สีสัน
และรำยได้จำกกิจกรรม
ท่องเที่ยว ให้แก่พืนที่และ
ชุมชน
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกิจในพืนที่ ได้รับกำร
ส่งเสริมและพลิกฟื้นธุรกิจ
ผ่ำนถ่ำยทอดจำกกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ผ่ำน
ช่องทำงสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำน
งำนกิจกรรมถ่ำยทอด
เรื่องรำวทำงประวัต
ศำสตร์ย่ำนชุมชนเก่ำ ซึ่ง
เป็นภำพลักษณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรท่องเที่ยว
ภำคใต้

BR0502X44 โครงกำรส่งเสริมพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ประวัติศำสตร์อันดำมัน/
กำรดำเนินงำน 1. กำหนด
พืนที่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
โดยมุ่งเน้น พืนที่ย่ำนเมือง
เก่ำ/ ย่ำนพำณิชย์เก่ำ ของ
จังหวัด เพื่อจัดทำขอบเขต
พืนที่ กำรศึกษำศักยภำพ
พืนที่ ประวัติศำสตร์ กำร
รวบรวบ mapping
สินทรัพย์สำคัญของพืนที่
ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขับเคลื่อน
เมืองจำกอดีตถึงปัจจุบนั
กลไกที่เอือต่อกำรส่งเสริม
ให้เกิดเป็นพืนที่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ อำทิ เทศ
บัญญัติ กำรควบคุม
อำคำรและกำรก่อสร้ำง ผัง
เมือง เป็นต้น 2. จำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พืนที่ฯ เพื่อนำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร
กำรขับเคลื่อน และกำร
ออกแบบกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คนได้
อย่ำงตรงประเด็น 3. กำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่ม
นักสร้ำงสรรค์และธุรกิจ
ของย่ำนเมืองเก่ำ ผ่ำน
สมำคมสร้ำงสรรค์มืออำชีพ
อำทิ สมำคมช่ำงภำพ
สมำคมสถำปนิก สมำคม
ออกแบบผลิตภัณฑ์/ เรข
ศิลป์ เพื่อเป็นสื่อกลำง
กำรนำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกับ
สินทรัพย์เดิมในพืนที่ 4.
กิจกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพืนที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพืนที่เมือง
เก่ำ ทัง 5 จังหวัด

27,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

122
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X45 โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์/กำรดำเนินงำน
1. กำรระดมแนวร่วมเพื่อ
สร้ำงทิศทำงกำรขับเคลื่อน
เมืองเบตง เมืองสร้ำงสรรค์
2. กำรออกแบบเมืองเบตง
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผังเมือง
และพัฒนำเมือง
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์3.
กำรออกแบบและจัดทำ
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ
จำกชุมชนพืนที่สร้ำงสรรค์
4. กิจกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบตง
เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
ระบบนิเวศและพัฒนำ
65
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และ
กำรออกแบบกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
พืนที่ชุมชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รำยงำน Skill
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจ
สินทรัพย์ทังที่จับต้องได้/
จับต้องไม่ได้ฯ ) จำนวน 1
ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชุมชน
เพื่อส่งเสริมพืนที่
สร้ำงสรรค์นำร่อง ไม่น้อย
กว่ำ 5 ชุมชน
ตัวชีวัดผลลัพธ์
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26
จำกกำรจ้ำงงำน/กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
2. เกิดกำรออกแบบระบบ
นิเวศน์เมืองเบตง เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อน
เมืองสร้ำงสรรค์ที่ยั่งยืน
ต่อไป
3. เกิดพืนที่ชุมชน
สร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซึ่งเป็น
ต้นแบบกำรอยู่อำศัย กำร
ท่องเที่ยวชุมชนสร้ำงสรรค์
ซึ่งเชื่อมโยงสู่กำรเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
อำเภอเบตง
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์
(Branding) กิจกรรมกำร
ออกแบบเพื่อกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ใน
จังหวัดยะลำ และกลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

20,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502X46 โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในท้องถิ่นเชิง
ท่องเที่ยว (Domestic
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์

ดัชนีชีวัดควำมสำเร็จ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.
(KPIs)1) สื่อ
65
ประชำสัมพันธ์นำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จำนวน 1
เรื่อง2) สื่อประชำสัมพันธ์
นำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20
บทควำม3) กิจกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเที่ยว
จำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็น
เจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence
จำนวน 1 ชุด เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย

40,000,000

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS 1.4

ดำเนินงำน กิจกรรมที่ 1
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ กิจกรรมทีโครงการ/
่ 2 ออกแบบ
(BR0101Xnn) ประสบกำรณ์
การดาเนินกำรท่
งานอ***
งเที่ยว
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในท้องถิ่นเชิง
ท่องเที่ยว (Domestic
Consumption) อย่ำง
ยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทยกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมกำรบริหำร
โครงกำร

รูปแบบสำรคดี จำนวน 1
เรื่อง2) สื่อประชำสัมพันธ์
นำเสนอ
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ในรูปแบบ บทควำม 20
บทควำม3) กิจกรรม
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กระตุ
้นกำรบริโภคภำยใน
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ท้องถิ่นของโครงการ
เชิงท่องเที่ยว
โครงการ
จำนวน 4 กิจกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเป็น
เจ้ำภำพจัด UCCN
Annual Conferrence
จำนวน 1 ชุด เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด
UCCN Annual
Conferrence เพื่อเปิด
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200
เมือง ทั่วโลก

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืนที่
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

1) กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ตุลำคม 2564 โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
กันยำยน 2565
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
และ เชิงสุขภำพใจที่ได้รับ
กำรพัฒนำสำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภัณฑ์อำหำร
ท้องถิ่นที่ได้รับกำรเพิ่ม
มูลค่ำสำหรับตลำดคุณภำพ
30 ผลิตภัณฑ์
3) ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับให้ได้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย
ควำมปลอดภัย กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม และกำร
บริกำร จำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนที่ได้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีจำนวน 30
ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกิจในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักท่องเที่ยวคุณภำพ

BR0502X47 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy
CBT)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x

134,500,000 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS
1.2, MS 1.3
และ MS 1.4

โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
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จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) าเครื
อข่ำยชุมชนและ
เป้
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ธุรกิจในห่
วงโซ่กำร
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมควำม
โครงการ
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอย่ำงน้อย 6 สมำคม
8) มีสื่อประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative
Entertainment เพื่อ
สร้ำงกระแสกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 1 ชุด
9) กิจกรรมงำนมหกรรม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักท่องเที่ยวคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครัง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
30 ชุมชน มีรำยได้เพิ่มขึน
เฉลี่ยร้อยละ 10 จำกปี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิ่ม
มูลค่ำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ(Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การเพิ่มโอกาสของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ ประเทศ
เพิ่มสูงขึน้
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจทิ ัลของ SME
3. จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทีม่ ีศกั ยภาพเพิ่มสูงขึน้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
- กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
- สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
- กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน (กพร.)
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (DEPA)
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
- สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)

BR0503

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65

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

การเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME

มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ ประเภทรหัสการจัดเก็บข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการทีค่ ้างชาระสินเชื่อเกิน 3 เดือนทีเ่ กิดจาก
ผลกระทบภัยพิบัตแิ ละโรคระบาด

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

การออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการชาระหนีท้ างการค้าให้แก่ SME

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิ ัล

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การส่งเสริม SME ให้นาเทคโนโลยีและดิจทิ ัลมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลแก่แรงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ (BDS หรือ SP)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับผูป้ ระกอบการ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

One Stop Service สาหรับ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจของ Startup

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนการซือ้ สินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME

มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

SME มีสินค้าและบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

มิ.ย. 63 - มิ.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

ฐานข้อมูลด้าน SME เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ในการกาหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม

ต.ค. 64- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

การพัฒนาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทัง้ ทางออนไลน์และออฟไลน์

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

แพลตฟอร์มเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล/ความรู้ในการประกอบธุรกิจของ SME

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2 MS3
MS4 MS5

MS1

MS 4.2

MS 1.2, MS 1.3

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

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0503X01

โครงการปรับตัวสู่
วิกฤติดว้ ย
E-Commerce
ชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ (Digital
Village by DBD)

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503X02

โครงการส่งเสริม ผลผลิต จานวนผู้ประกอบการใหม่
การใช้เทคโนโลยี และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
และนวัตกรรม
กลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน 200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 250
ล้านบาท

80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.3

ต.ค.63-ก.ย.64

32,551,500

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.65

21,400,100

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2

127
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

BR0503X03

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503X04

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน

ผลผลิ
ต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้
าหมาย
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
บการค้
1)
ผู้ประกอบการวิ
สาหกิ
จรายย่า อย
ออนไลน์
นรู้เและผู
ทคนิค้ปการสร้
าง
วิสาหกิจชุเรีมยชน
ระกอบการ
เรืOTOP
่องราวของสิ
นค้า ให้
โดนใจ
ได้รับการพั
ฒนาศั
กยภาพ
ผู้บริโภคม่ ขีรวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
นค้า
และเพิ
ดความสามารถด้
านการ
ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์
พัเพืฒอ่ นากระบวนการผลิ
ต การ และ
เปิ
ร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์
พัฒดนามาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์ การมที่
มีพัชฒื่อนานวั
เสียง ตโดยด
าเนิ
น
นา
กรรมผลิตการพั
ภัณฑ์ฒและ
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
วิ
ส
าหกิ
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยองค์จ
ชุความรู
มชนจ้ดานวน
77
จั
งหวัดและ
358
า้ นวิทยาศาสตร์
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
เทคโนโลยี
5,775
2)
สินค้ราย
าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ธ์ : ส่ได้งเสริ
มการเพิสามารถ
ม่ มูลค่า
มีผลลั
คุณพภาพ
มาตรฐาน
การตลาดออนไลน์
สร้
างความเชื่อมัน่ ให้การบริ
แก่ผู้บริหโารภค
จัดการร้านค้าและการตลาด
และขยายตลาดได้
เพิม่ ขึน้
ออนไลน์
เพือ่ สร้ใาห้งรายได้
3)
สร้างรายได้
แก่ รวมทัง้
กษณ์ การรัสาหกิ
บรู้ให้จแรายย่
ก่สินอค้ยา
้ประกอบการวิ
ผูภาพลั
ชนเพืจชุอ่ มขยายโอกาสการตลาด
วิชุสมาหกิ
ชนและผู้ประกอบการ
ชุมชนเป้ส่างหมายทั
ง้ 77 จัจงฐานรากมี
หวัด
OTOP
ผลให้เศรษฐกิ
จังหวัดละ
มชนางยัทีง่ ไ่ ยืด้นรต่ับอการบ่
ความเข้
มแข็5 งชุอย่
ไป ม
เพาะพัตฒนา จานวน 3,850 ราย
ผลผลิ
สามารถเพิ
ม่ ช่ตอภังทางการค้
า ไ่ ด้รับ
1)
จานวนผลิ
ณฑ์ชุมชนที
ออนไลน์
องทาง
การพั
ฒนาและมี
ไม่รนายได้
้อยกว่ทาางช่
120
ออนไลน์
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20%
และสามารถสร้
างมูายทอด
ลค่าทาง
2) จานวนผู
้เข้ารับการถ่
เศรษฐกิ
จ
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
1,100
ความรู้และเรียนรูผ่านการเข้ล้าาร่นบาท
วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ
Lifelong Learning ไม่น้อยกว่า
1,500 คน
3) จานวนชุมชน/ท้องถิน่ ที่ อววน.
เข้าไปช่วยพัฒนา ไม่น้อยกว่า 15
ชุมชน
ผลลัพธ์
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม
ชุมชน และคุณภาพชีวิต ไม่น้อย
กว่า 45 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64

14,044,400

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.2

ต.ค.64-ก.ย.65

50000000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี
65

MS5.2

เป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน 231
แห่ง
ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูป
ผลลัพธ์ : วิสาหกิจชุมชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ จากจาหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปทีไ่ ด้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลผลิต ท: เี่พัข้ฒาร่นาสิ
นค้าของชุานวน
มชน
สหกรณ์
วมโครงการจ
12 มิ.ย. 63-11
เป้าแห่
หมายให้
เหมาะสมกั
การค้า
28
ง สามารถผลิ
ตอุปบกรณ์
มิ.ย. 68
ออนไลน์
เรียนรู้เทคนิเพื
คการสร้
ทางด้
านการจราจรฯ
อ่ ส่งให้าง
เรื่อวงราวของสิ
า ให้โปดนใจ
หน่
ยงานภาครันฐค้ไปใช้
ระโยชน์
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
การร้จาขนาดกลางและขนาดย่
นค้าและการตลาด อม
วิจัสดาหกิ
ต.ค.64-ส.ค.65
ออนไลน์
เ
อ่ สร้
างรายได้
รวมทั
ได้รับการพัพืฒ
นาองค์
ความรู
้และง้
กษณ์
การรัาบนดิ
รู้ให้จทิ แก่ัลสินค้า
พัภาพลั
ฒนาศั
กยภาพด้
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพิ
ม่ สภาพคล่
งให้ SMEs
เพาะพั
ฒนา จอานวน
3,850และ
ราย ต่อเนือ่ งจากปี
ชะลอการช
าหนี
ท
้
ว
่
ั
ไปให้
SMEs
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า ให้ 2563
สามารถด
รกิจต่ทอางช่
ได้ องทาง - การเพิม่ สภาพ
ออนไลน์แาเนิ
ละมีนรธุายได้
คล่องมีการต่อเวลา
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง จนถึง 18 เม.ย. 64
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท -การชะลอการ
ชาระหนีด้ าเนินการ
เม.ย. - ต.ค. 64

กรมส่งเสริมสหกรณ์

BR0503X05

การดาเนินการ
ตามบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือเรื่อง
อุปกรณ์ทางด้าน
การจราจรและ
อานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
ทีผ่ ลิตจาก
ยางพาราเพือ่ ใช้
ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BR0503X06

การเพิม่ ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
วิสาหกิจไทยด้วย
ดิจทิ ัล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X07

โครงการ soft
loan ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X08

โครงการ DR BIZ
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ลูกหนีธ้ ุรกิจทีม่ ี
เจ้าหนีห้ ลายราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนีก้ บั
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินทุกรายใน
คราวเดียวกัน ให้ผู้ประกอบการ
สามารถดาเนินการต่อได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

BR0503X09

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X10

ไม่ใช้งบประมาณ

MS4.2

267,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

-

-

MS1.1

ดาเนินการต่อจากปี
2563
ขยายเวลาสมัครได้
ถึง 31 ธ.ค.64

-

-

MS1.1

มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้
เพือ่ รองรับ
สถานการณ์การ
ระบาดของ
COVID-19
ระลอกใหม่

เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากสภาวะ ขยายเวลาสมัครไป
เศรษฐกิจ โดยให้ลูกหนีไ้ ด้รับสินเชื่อ ถึง 30 มิ.ย. 64
เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริม
สภาพคล่อง และฟืน้ ฟูธุรกิจ

-

-

MS1.1

โครงการยกระดับ
สมรรถนะ
กาลังคนสู่
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From
Professional to
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 600 ราย

3,414,700

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS2.2

ต.ค.63-ก.ย.64

129
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X11

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

BR0503X12

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ BR0503X13
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลผลิ
: พัฒนาสิ
นค้าของชุ
มชน
1.
บุคตลากรได้
รับการฝึ
กอบรม
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
Re-skill
Up-skill
เป็นวิบสการค้
าหกิจา
ออนไลน์
เรียนรู้เทคนิ
คการสร้าง
เริ
่มต้นและประเมิ
นสมรรรถนะ
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ พ/
ของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่
ายภาพสิ
มาตรฐนสมรรถนะ
2,400
คน นค้า
เพือ่ จใช้
สาหรั้ปบระกอบการสามารถมี
ร้านค้าออนไลน์ และ
2.
านวนผู
เปิ
อาชีดร้พานออนไลน์
สร้างรายได้บนแพลตฟอร์
หรือมีรายได้มที่
มีจากการจั
ชื่อเสียง ดโดยด
าเนิ
ตัง้ วิสาหกินจการพั
เริ่มต้ฒนนา
และ
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
าหกิราย
จ
เป็นมืออาชีพอย่างยัง่ ยืนวิส480
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
โครงการจัดทาชุด 1.
พัฒจนา
ชุมชุชนดฝึ(ชุกอบรมเพื
มชนละ อ่ 15)
านวน
ฝึกอบรมและสื่อ สมรรถนะบุ
5,775 ราย คคลตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
อาชี
วุฒมิวการเพิ
ิชาชีพม่ 75
ผลลัพและคุ
ธ์ : ส่งณเสริ
มูลค่ชุาด
ออนไลน์ตาม
2. คู่มอื การฝึกอบรมเพื
อ่ พัฒหาร
นา
การตลาดออนไลน์
การบริ
มาตรฐานอาชีพ จัสมรรถนะบุ
ดการร้านค้คาคลตามมาตรฐาน
และการตลาด
เพือ่ พัฒนา
อาชีพและคุ
ิวิชาชีพ รวมทั
12 ชุดง้
ออนไลน์
เพือ่ ณสร้วุฒางรายได้
สมรรถนะของ
3. สื่อการเรี
นรู้อบเิ ล็รูก้ให้ทรอนิ
ภาพลั
กษณ์ ยการรั
แก่สินกค้ส์าและ
บุคคลตาม
ัลคอนเทนต์
เพือ่ พัฒนา
ชุดิมจทิชนเพื
อ่ ขยายโอกาสการตลาด
มาตรฐานอาชีพใน ชุสมรรถนะบุ
ค
คลตามมาตรฐาน
มชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
การเข้าสู่ระบบ
จัอาชี
งหวัพดและคุ
ละ 5ณชุวุมฒชนิวิชทีาชีไ่ ด้พรับ75การบ่ม
คุณวุฒิวิชาชีพ
คุเพาะพั
ณวุฒฒ
ิวิชนาาชีพจานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
โครงการ
จออนไลน์
านวนผู้ปเฉลี
ระกอบการที
รับอย
่ยเพิม่ ขึน้ อย่ไ่ าด้งน้
เสริมสร้าง
บริ
ก
ารการออกแบบและพั
20% และสามารถสร้างมูลฒค่านาทาง
ศักยภาพในการ บรรจุ
ภณ
ั จฑ์รวมทั
25 ง้ ราย
เศรษฐกิ
สิ้น 1,100 ล้านบาท
บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพือ่
ยกระดับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)
โครงการประเทศ
ไทยก้าวไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด
เพิม่ รายได้ เพือ่
ชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ ยืน ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65

73,357,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.2

ต.ค.63-ก.ย.64

9,601,000

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65

9,601,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.4

ต.ค.64-ก.ย.65

27,944,400

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ BR0503X14
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โครงการส่งเสริม เกษตรกร ผู้ประกอบการและ
การใช้เทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาไม่
และนวัตกรรม
น้อยกว่า 150 ราย
เพือ่ ยกระดับ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนให้กบั
เกษตรกร
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนใน
พืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
ใต้ชายแดน

ต.ค.64-ก.ย.65

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
BR0503X15
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย

โครงการสินเชื่อ
เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
รายย่อยทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
วงเงินโครงการ
10,000 ล้านบาท

24 มี.ค.63-30
มิ.ย.64

3,250,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมที่
ได้รับผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมจาก COVID-19 สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงิน
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

BR0503X16

โครงการค้า
ประกันสินเชื่อ
Portfolio
Guarantee
Scheme ระยะที่
9 (PGS 9) วงเงิน
ค้าประกัน
150,000 ล้านบาท

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

BR0503X17

โครงการค้า
ประกันสินเชื่อ
เพือ่ ผู้ประกอบการ
Micro
Entrepreneurs
ระยะที่ 4 (Micro
4) วงเงินค้า
ประกัน 25,000
ล้านบาท

สานักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า

BR0503X18

การกาหนด
มาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า
(Credit term)
สาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจ SME

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X19

โครงการสร้างขีด
ความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรม
ในการรับการ
ปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่ การส่งออก
ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ไทย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X20

การยกระดับและ
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตด้าน
เกษตรวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ต : พัฒนาสิ
นค้สามารถ
าของชุมชน
ผูผลผลิ
้ประกอบการ
SME
1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
เป้าถึหมายให้
บการค้า
เข้
งแหล่งเงิเหมาะสมกั
นทุนจากระบบ
65
ออนไลน์
เรียนรู
คการสร้
สถาบั
นการเงิ
นได้้เทคนิ
โดยมี
บรรษัทาง
เรื่องราวของสิ
า ให้โดนใจ
ประกั
นสินเชื่อนตุ ค้สาหกรรมขนาด
ริโภคการค้
รวมถึ
งการถ่
ย่ผูอ้บมให้
าประกั
น ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ผูชุ้ปมชนจ
ระกอบการรายย่
ยสามารถ
1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
านวน 77 จังอหวั
ด 358
เข้
ถึงแหล่
เงินทุน15)
จากระบบ
65
ชุมาชน
(ชุมงชนละ
จานวน
สถาบั
การเงินได้ โดยมีบรรษัท
5,775นราย
ประกั
่ออุตมสาหกรรมขนาด
ผลลัพนธ์สิ:นส่เชืงเสริ
การเพิม่ มูลค่า
ย่การตลาดออนไลน์
อมให้การค้าประกัการบริ
น หาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
แนวทางการปฏิ
จารณาม
ต.ค.63-ก.ค.64
จังหวัดละ 5 ชุมบชนัตใิ นการพิ
ทีไ่ ด้รับการบ่
การปฏิ
บ
ั
ต
ก
ิ
ารทางการค้
า
ที
ไ
่
ม่
เ
ป็
น
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
ธรรม
เรื่องม่ มาตรฐานระยะเวลา
สามารถเพิ
ช่องทางการค้า
การให้
สินแเชืละมี
่อการค้
า ท(Credit
ออนไลน์
รายได้
างช่องทาง
term)
ส
าหรั
บ
ผู
ป
้
ระกอบธุ
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้รกิอจย SME
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
จานวนภาคเอกชนทีม่ ยี กระดับ
ต.ค.63-ก.ย. 64
เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ 10
ราย

24,000,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

5,750,000,000

งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.
2561

MS1.1

-

-

MS1.3

42,500,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่ เติม

MS2.1

ผลผลิต :
ต.ค. 64-ก.ย. 65
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของวิสาหกิจระยะเริ่มต้น
และวิสาหกิจรายย่อย มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด มีการแปรรูปเพิม่ มูลค่า 100
รายการ
ผลลัพธ์ :
วิสาหกิจระยะเริ่มต้น และ
วิสาหกิจรายย่อย เข้าถึงองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่
ความสามารถทางการแข่งขัน 100
กลุ่ม

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X21

การยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ SME
ไทยในเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ดว้ ย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X22

การพัฒนา
นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เพือ่ อุตสาหกรรม
แบบบูรณาการ
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
SME

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X23

โครงการพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(Newgen
Innovation
Driven
Entrepreneur:
NIDE)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X24

โครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี
(กิจกรรมสร้าง
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ใหม่ดา้ น
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม)
ประจาปี
งบประมาณ 2565

: พัฒนาสิ
ค้าของชุมชน
จผลผลิ
านวนต SME
ทีม่ กี นารเทคโนโลยี
ต.ค.64-ก.ย. 65
เป้าหมายให้
เหมาะสมกัฒบนาธุ
การค้รกิา จ
และนวั
ตกรรมในการพั
ออนไลน์รายเรียนรู้เทคนิคการสร้าง
1,500
เรื่องราวของสินค้า ให้โดนใจ
ผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้า
เพือ่ ใช้สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
จกลุานวนภาคเอกชนที
ต.ค.64-ก.ย.65
่มผู้ประกอบการหรืม่ ยี อกระดั
วิสาหกิบ จ
เทคโนโลยี
ใ
นการพั
ฒ
นาธุ
ร
กิ
จ
10
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ราย
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ต.ค.64-ก.ย.65
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
400 คน มีโครงการเข้าร่วม 120
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
โครงการ
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ผู้ประกอบการและการใช้
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
เทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนาผลิต
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
ภัณพ์บริการ
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
มีการลงทุนในการเริ่มต้นหรือ
พัฒนาธุรกิจ 500,000 บาท

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีทไี่ ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
จานวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของการจ้างาน
และมูลค่าการลงทุนเพิม่ ของบริษัท
150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65

735,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

8,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

8,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X25

โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีมลู ค่า
สูงแบบไฮบริดสู่
SME ระดับสากล
(Hybrid
Incubation for
Globalize High
Value SME)

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้ามีหมายให้
บการค้รากิจ
1.
ผู้สนใจทีเหมาะสมกั
จ่ ะประกอบการธุ
ออนไลน์ เรีและ/หรื
ยนรู้เทคนิ
เทคโนโลยี
อ คการสร้าง
งราวของสินค้รกิา จให้เทคโนโลยี
โดนใจ ใหม่
ผูเรื้ป่อระกอบการธุ
ภค รวมถึ
งการถ่
ายภาพสิ
ค้า
ทีผู้บต่ อ้ริโงการพั
ฒนาศั
กยภาพ
100นราย
เพืาอ่ ร่ใช้วมโครงการ
สาหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เข้
เปิ
นออนไลน์บนแพลตฟอร์
2. ดผูร้้ปาระกอบการเทคโนโลยี
รายมที่
มีใหม่
ชื่อเสี30ยงราย
โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
เกิดธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
วิ
ส
าหกิ
หรือสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ
ชุนวัมตชนจ
านวน 77 จังหวัด 358
กรรมได้
ชุมผูชน้ประกอบการร้
(ชุมชนละ 15)
จานวน
3.
อยละ
30 ได้นา
5,775
รายดจิ ทิ ัลมาใช้ในการดาเนิน
เทคโนโลยี
ผลลั
ธุรกิจพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การบริ
าร ง
4การตลาดออนไลน์
เกิดการจัดกิจกรรมเข้
าถึงหแหล่
ทุจัดนการร้
4 ครัา้งนค้าและการตลาด
ออนไลน์
เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัอง้ ย
5.
ผู้ประกอบการในโครงการร้
ภาพลั
กษณ์ การรัาบถึรูง้ใตลาดสากล
ห้แก่สินค้า
ละ
50สามารถเข้
ชุมชนเพื
ผลลั
พธ์ อ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมผูชนเป้
าหมายทัง้ 77 จังหวัเดกิด
1.
้ประกอบการเทคโนโลยี
จังหวัดรละ
ชุมชน
ทีไ่ ด้รับการบ่ม
รายได้
วม 5500
ล้านบาท
เพาะพั
ฒนา จานวน 3,850 ราย
2.
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
เกิด
สามารถเพิ
การลงทุ
น ม่เข้ช่าอถึงทางการค้
งแหล่งทุนาหรือ
ออนไลน์
รายได้
ทางช่ล้อางทาง
ได้
รับการร่และมี
วมลงทุ
น 100
นบาท
ออนไลน์
เฉลีา่ยงงาน
เพิม่ ขึ100
น้ อย่าคน
งน้อย
3.
เกิดการจ้
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

150,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X26

โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีเพือ่
ความยัง่ ยืน (BCG
Boost up
Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยี BCG
ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
จานวน 20 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
และมูลค่าการลงทุนเพิม่ ของบริษัท
1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65

20,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X27

โครงการ
เทคโนโลยีเพือ่
ยกระดับ
สุขอนามัยให้
เตรียมตัวรับ
นักท่องเทีย่ วหลัง
โควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเทีย่ ว
ทีต่ อ้ งการรับนักท่องเทีย่ วหลังโค
วิด จานวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
2,000,000 ลบ.

ต.ค.64-ก.ย.65

60,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้
เหมาะสมกั
1.หน่
วยบ่มเพาะธุ
รกิจเข้บาการค้
ร่วม า
ออนไลน์ เรี20หน่
ยนรูว้เทคนิ
าง
โครงการ
ยมีขอ้ คมูการสร้
ลชัดเจน
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ
ในการพั
ฒนาตนเอง
ผู้บบุริโคภค
รวมถึานบ่
งการถ่
ายภาพสิ
ค้า
2.
ลากรด้
มเพาะธุ
รกิจ น100
เพือ่ ใช้
านค้าออนไลน์
และ
คน
เข้าสร่าหรั
วมกิบจร้กรรมพั
ฒนาศักยภาพ
เปิ
ร้าวนออนไลน์
3. ดหน่
ยบ่มเพาะธุบนแพลตฟอร์
รกิจทีผ่ ่านการมที่
มีประเมิ
ชื่อเสีนยงแล้โดยด
าเนิ
ว 18หน่นวการพั
ยได้เข้ฒาสูนา่
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
กระบวนการพัฒนา อวิสาหกิจ
ชุผลลั
มชนจ
พธ์านวน 77 จังหวัด 358
ชุมศูชนนย์(ชุบ่มเพาะ
ชนละ38หน่
15) จวานวน
1.
ย มี
5,775 ราย หารจัดการอย่าง
มาตรฐานการบริ
ผลลั
พธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
เป็
นระบบ
การตลาดออนไลน์
หาร
2.
บุคลากรของศูนย์การบริ
บ่มเพาะมี
านค้าและการตลาด
ศัจัดกการร้
ยภาพในการบ่
มเพาะธุรกิจอย่าง
มืออนไลน์
ออาชีพเพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
โครงการยกระดับ พัฒนาขีดความสามารถนักลงทุน
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
ขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายนักลงทุน
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
และพัฒนานัก
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ลงทุนเพือ่ ธุรกิจ
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
และนวัตกรรมใหม่
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
โครงการ
พั20%
ฒนาผู
้ประกอบการเพื
าร
และสามารถสร้
างมูอ่ ลบริค่หาทาง
Software Park จัเศรษฐกิ
ดการธุจรรวมทั
กิจ พัฒง้ สินาสิ
นค้าและ
้น 1,100
ล้านบาท
Thailand
บริการด้านดิจทิ ัลสู่บัญชีนวัตกรรม
Business Camp : ไทย และ IPO
Road Map to
บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X28

โครงการยกระดับ
การบริหารจัดการ
หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจด้วย
Maturity Model
ประจาปี
งบประมาณ 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

80,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.1

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X29

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X30

ต.ค.64-ก.ย.65

4,200,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X31

สร้าง
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่
(Startup
Voucher)

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเข้า
ร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนเกิดรายได้ ไม่น้อยกว่า 50
ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ ขีดความสามารถด้านการ
ดาเนินธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจนวัตกรรมในภูมภิ าคใน
การสร้างพันธมิตร เพือ่ การ
ดาเนินงานและขยายตลาดทัง้ ใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการ
ต่อยอดนวัตกรรมและอัพเดต
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดผลทาง
ปฏิบัตทิ เี่ ป็นรูปธรรม

50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS3.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0503X32

โครงการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐาน
CMMI®

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการลิต/
บริการ และขอรับการประเมิน
มาตรฐาน CMMI®

ต.ค.64-ก.ย.65

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X33

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X34

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

BR0503X35

ต : พัฒนาสิานงสรรค์
ค้าของชุ
ผูผลผลิ
้ประกอบการสร้
ได้รมับชนการ ต.ค.64-ก.ย.65
เหมาะสมกั
การค้า
พัเป้ฒาหมายให้
นาศักยภาพธุ
รกิจด้วบยองค์
ออนไลน์้ดา้ นเทคโนโลยี
เรียนรู้เทคนิค/ดิการสร้
ความรู
จทิ ัล าง
เรื่องราวของสิ
ค้า และได้
ให้โดนใจ
มากกว่
า 100 นราย
รับความรู้
ผู้บริโภค รวมถึ
เฉพาะทางเชิ
งลึงกการถ่
อีกไม่านยภาพสิ
้อยกว่านค้30า
เพืราย
อ่ ใช้นสาไปสู
าหรับ่ตร้น้ าแบบธุ
นค้าออนไลน์
รกิจ/บริกและ
าร
เปิดร้มาากกว่
นออนไลน์
มที่
ใหม่
า 30 บต้นนแพลตฟอร์
แบบ
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
พธ์ : ส่งเสริมชนในภาคเหนื
การเพิม่ มูลค่า อ
โครงการพัฒนา ผูผลลั
้ประกอบการชุ
ต.ค.64-ก.ย.65
การตลาดออนไลน์
การบริ
ศักยภาพ
และภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนืหาร
อมี
านค้า้ และการตลาด
ผู้ประกอบการ
ทัจัดกการร้
ษะความรู
พัฒนาผลิตภัณฑ์/
ออนไลน์
งรายได้ รวมทัง้
ชุมชน
บรรจุ
ภณ
ั เฑ์พื/อ่ คุสร้ณาภาพมาตรฐาน/
ภาพลักษณ์าการรั
บรู้ให้มีแรก่ายได้
สินค้า
(Community-Bas และการสร้
งแบรนด์
ชุมม่ ชนเพื
อ่ ขยายโอกาสการตลาด
ed) เชิง
เพิ
ขึน้ และจ้
างงานช่างฝีมอื
สร้างสรรค์ส่วน ท้ชุมอชนเป้
งถิน่ เพิาหมายทั
ม่ ขึน้ ง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
ภูมภิ าค
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
โครงการสร้าง
1.
เกิดการสร้
ต.ค. 64-ก.ย. 65
สามารถเพิ
ม่ ช่าองกระบวนการสร้
งทางการค้า าง
คุณค่าสินค้าไทย มูออนไลน์
ลค่าและคุ
ณ
ค่
า
(Value
และมีรายได้ทางช่องทาง
(Value Creation) Creation)
แก่ม่ สขึินน้ ค้อย่
าและบริ
ออนไลน์เฉลีให้่ยเพิ
างน้อยการ
จาก
ท้20%
องถิน่ และสามารถสร้
ไทยในมิตวิ ัตถุาดงมู
บิ -ลค่าทาง
ฐานเศรษฐกิจ
กระบวนการผลิ
เศรษฐกิจรวมทัง้ ตสิ-กระบวนการ
้น 1,100 ล้านบาท
ท้องถิน่
ออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้าง
เรื่องราว-กระบวนการส่งมอบ
คุณค่า ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์
การตลาด ตลอดห่วงโซ่
กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก
ชุมชน40 กลุ่ม ใน10 จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding)
สินค้าท้องถิน่ ไทยให้เทียบเคียงกับ
สินค้าท้องถิน่ ของต่างประเทศ เช่น
ญี่ปนุ่ เกาหลี ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มอื การ
ปรับกระบวนการผลิตชุมชน 2
คอร์ส ( อาหาร และ หัตถกรรม )
โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
Art) กลุ่มดนตรี
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง
(Performing Art)

15,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.1

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

50,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X36

โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME
โดยพัฒนาระบบผู้
ให้บริการทาง
ธุรกิจ (Service
Provider)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X37

งานพัฒนาระบบ
เพือ่ ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ
SME Wallet /
BDS

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
ต.ค. 63-ก.ย. 64
เป้าผูหมายให้
เหมาะสมกั
า
1.
้ประกอบการ
SME บได้การค้
รับการ
เรียนรู้เทคนิ
คการสร้
าง
พัออนไลน์
ฒนาด้านการเพิ
ม่ ประสิ
ทธิภาพ
เรื่อตงราวของสิ
นค้าและศั
ให้โดนใจ
ผลิ
ภาพโดยรวม
กยภาพใน
ผู้บริโภค รวมถึรงกิการถ่
ายภาพสิ
การประกอบธุ
จ 150
ราย นค้า
เพือ่ ผูใช้
บร้านค้รากิออนไลน์
2.
้ให้สบาหรั
ริการทางธุ
จ (SME และ
เปิดร้านออนไลน์
บนแพลตฟอร์
Service
Provider)
ทีไ่ ด้รับการมที่
มีพัชฒื่อนา
เสีย5ง ราย
โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ่มพผู้ปธ์ ระกอบการหรือวิสาหกิจ
ผลลั
ชุ1.มผูชนจ
านวน 77 จัSME
งหวัดทีไ่ 358
้ประกอบการ
ด้รับ
ชุมชนฒ(ชุนามชนละ
15) จม่ านวน
การพั
สามารถเพิ
ศักยภาพ
5,775 ราย
ในการด
าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ผลลัพทธ์ธิ:ภส่าพ
งเสริ90มการเพิ
ประสิ
ราย ม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์
ผลผลิ
ต เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ต.ค.64-ก.ย.65
ภาพลั
กษณ์ การรั
รู้ให้แก่บสสนุ
ินค้นา
1.ระบบการให้
บริบการสนั
ชนเพือ่ ฒ
ขยายโอกาสการตลาด
ด้ชุามนการพั
นาธุรกิจ (Business
ชุDevelopment
มชนเป้าหมายทัService
ง้ 77 จังหวั
ด
: BDS)
จัและกระเป๋
งหวัดละ 5าเงิชุนมอิชนเล็กทีทรอนิ
ไ่ ด้รับการบ่
กส์ ม
เพาะพั
ฒ
นา
จ
านวน
3,850
สาหรับผู้ประกอบการ SME ราย
(SME
สามารถเพิ
Wallet) ได้ม่ ช่รอับงทางการค้
การปรับปรุางและ
ออนไลน์
รายได้ทางช่องทาง
พัฒนา 1และมี
ระบบ
ออนไลน์
เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่บาริงน้
2.ผู้ใช้งานระบบการให้
การอย
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรค่กิาจทาง
เศรษฐกิ
จรวมทั
ง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
(Business
Development
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME
Wallet) ไม่ต่ากว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ
(Business Development
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME
Wallet) มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ ร้อยละ 80

7,705,900

(3,955,900 บาท
พ.ร.บ.งบระมาณปี
64 และ
3,750,000 บาท
กองทุนส่งเสริม
SME)

MS2.3

12,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.3
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X38

โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65
เป้าหมายให้
หมาะสมกั
1.หน่
วยบริกเารทางธุ
รกิจบการค้
(SMEา
ออนไลน์ Provider)
เรียนรู้เทคนิทีคไ่ ด้การสร้
Service
รับการาง
งราวของสิน้ นทะเบี
ค้า ให้
โดนใจ
รัเรืบ่อรองและขึ
ยนผ่
านระบบ
ผู้บริโภค
การให้
บริรวมถึ
การสนังการถ่
บสนุนายภาพสิ
ด้านการนค้า
ใช้สาหรั
ร้านค้าออนไลน์
และ
พัเพืฒอ่ นาธุ
รกิจบ(BDS)
15 หน่วยงาน
เปิ
นออนไลน์บSME
นแพลตฟอร์
ที่
2. ดผูร้้ปาระกอบการ
ทีใ่ ช้บริกมาร
มีระบบการให้
ชื่อเสียง โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
บริการสนับสนุนด้าน
กลุ
่มผูฒ้ประกอบการหรื
จ
การพั
นาธุรกิจ (BDS)อวิได้สราหกิ
ับการ
ชุพัมฒชนจ
านวน
77
จั
ง
หวั
ด
358
นาธุรกิจจากหน่วยบริการทาง
15) จานวน
ธุชุรมกิชน
จไม่(ชุนม้อชนละ
ยกว่า 1,400
ราย
5,775อราย
3.เครื
ข่ายความร่วมมือในการ
พธ์SME
: ส่งเสริ
มการเพิ
ลค่า
พัผลลั
ฒนา
ระหว่
างหน่ม่ วมูยงาน
การตลาดออนไลน์
การบริหาร
และการสร้
างโอกาสในการส่
งต่อ
จัดการร้บารินค้
การให้
การาและการตลาด
SME ระหว่างกัน 1
ออนไลน์
เครื
อข่ายเพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลัพกธ์ษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ผลลั
ชุมชนเพื
อ่ ขยายโอกาสการตลาด
1.ผู
้ประกอบการ
SME ทีไ่ ด้รับการ
าหมายทั
ง้ 77
จังหวัดรกิจ
พัชุมฒชนเป้
นาจากหน่
วยบริ
การทางธุ
จังหวัดละ 5างมูชุมลชน
สามารถสร้
ค่าเพิทีม่ได้ให้รับกการบ่
บั สินค้มา
เพาะพัฒการ
นา หรื
จานวน
รายอ
และบริ
อลดต้3,850
นทุน หรื
สามารถเพิ
งทางการค้
เพิ
ม่ ประสิทม่ ธิช่ภอาพ
หรือสร้างโอกาส
ออนไลน์แาละมี
รายได้น ทหรืางช่
ทางการค้
การลงทุ
อมีอคงทาง
วาม
ออนไลน์
่ยเพิม่ ขึน้ อย่ไม่
างน้น้ อยกว่
ย า
พร้
อมในด้เฉลี
านมาตรฐาน
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
ค่
า
ทาง
1,120 ลบ.
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X39

โครงการสนับสนุน
ให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ
และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้าง
จาก SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X40

งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
สสว. (ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูล MSME และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสาหรับ MSME
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าหรือบริการของ MSME
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
(ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
หมวดสินค้า/บริการทีก่ าหนด)
2.มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐสาหรับ MSME ไม่
น้อยกว่า 100,000 ครั้ง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65

10,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.1

300,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS2.3
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X41

โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพือ่ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X42

งานศึกษาข้อมูล
เชิงลึกรายพืน้ ที่
และพัฒนากลไก
การเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม
MSME

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้
1.สร้
างการรัเบหมาะสมกั
รู้ การเข้าบถึการค้
งระบบา
ออนไลน์
้เทคนิคฐการสร้
าง
การจั
ดซื้อเรีจัดยจ้นรูางภาครั
แก่ MSME
เรืและหน่
่องราวของสิ
นค้า ให้ฐโดนใจ
วยงานภาครั
5,000 ราย
ผู้บริานวนผู
โภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
นค้า
2.จ
้ประกอบการเข้
าสู่ระบบ
เพือ่ ใช้ยสนาหรั
บร้าเพืนค้อ่ การจั
าออนไลน์
ทะเบี
SME
ดซื้อจัและ
ด
เปิ
ร้านออนไลน์
มที่
จ้าดงภาครั
ฐ 2,500บนแพลตฟอร์
ราย
มี3.จชื่อานวนผู
เสียง โดยด
าเนิ
น
การพั
ฒ
นา
้ประกอบการได้รับการ
กลุ
ผู้ประกอบการหรื
อวิส1,000
าหกิจ
พัฒ่มนายกระดั
บศักยภาพ
ชุราย
มชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชนพธ์(ชุมชนละ 15) จานวน
ผลลั
5,775
ราย้ประกอบการทีไ่ ด้รับ
1.จ
านวนผู
ผลลัพจธ์ารณาในระบบจั
: ส่งเสริมการเพิดม่ ซืมู้อลจัค่ดาจ้าง
การพิ
การตลาดออนไลน์
ภาครั
ฐ 200 ราย การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์
ผลผลิ
ต เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลั
บรู้ใเพืห้แอ่ ก่การจั
สินค้ดาทา
1.ฐานข้กษณ์
อมูล การรั
MSME
ชุนโยบายและมาตรการส่
มชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
งเสริม
าหมายทัรง้ ับ77
จังหวั
ผูชุ้ปมชนเป้
ระกอบการได้
การเพิ
ม่ ด
จัศังกหวั
ด
ละ
5
ชุ
ม
ชน
ที
ไ
่
ด้
ร
ั
บ
การบ่ม
ยภาพ 1 ระบบ
เพาะพั
ฒ
นา
จ
านวน
3,850
2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพืราย
อ่ การ
ม่ ช่องทางการค้
ส่สามารถเพิ
งเสริม MSME
นาเสนอต่าอรัฐบาล
ออนไลน์
2 เรื่องและมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์
ผลลั
พธ์ เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20%
ลค่า่อทาง
1.ฐานข้และสามารถสร้
อมูล MSME เป็างมูนเครื
งมือ
เศรษฐกิ
จ
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
1,100
านบาท
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสนับสนุนล้การ

ต.ค.64-ก.ย.65

100,250,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS4.2

ต.ค.64-ก.ย.66

89,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.1

ต.ค.64-ก.ย.65

196,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.2

จัดทานโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ในทุกมิติ 1
ระบบ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X43

โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายย่อย (MSME
Step up)

ผลผลิต
1.จานวนผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่ เข้าสู่
ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน
อย. / Nutrition facts / ระบบ
บัญชี / เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล เป็นต้น
8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขนั้ ตอนการจด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบของภาครัฐ
อาทิ การจดทะเบียนการค้า /ระบบ
DBD Registered/ มาตรฐาน อย.
เป็นต้น 800 ราย
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X44

โครงการเพิม่
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ
ให้กบั
ผู้ประกอบการ
รายย่อย

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 177,364,800
เป้าานวนผู
หมายให้้ปเระกอบการที
หมาะสมกับการค้
1.จ
ม่ ี า
เรียนรู้เทคนิคการสร้
ช่ออนไลน์
องทางการตลาดออนไลน์
เพิม่ าขึงน้
เรื่องราวของสิ
2,450
ราย นค้า ให้โดนใจ
ผู้บจริานวนผู
โภค รวมถึ
งการถ่ายภาพสิ
ค้า
2.
้ประกอบการที
ไ่ ด้รับนการ
เพืมอ่ ใช้
าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เพิ
ขีดสความสามารถในการแข่
งขัน
เปิ
ร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์
มที่
ด้าดนการตลาดออนไลน์
3,400 ราย
มีชื่อเสียง โดยดาเนินการพัฒนา
กลุ
ผู้ประกอบการหรื
อวิสไ่าหกิ
3. จ่มานวนผู
้ประกอบการที
ด้รับจการ
ชุเพิมม่ ชนจ
านวน
77
จั
ง
หวั
ด
358
ศักยภาพเชิงลึกในการทาธุรกิจ
ชุออนไลน์
มชน (ชุม250
ชนละ
ราย15) จานวน
5,775
ราย
4. ผู้ประกอบการ
SME เข้ารับการ
ผลลัพธ์ : ส่งาเนิ
เสรินมธุการเพิ
ลค่นา
อบรมการด
รกิจอย่ม่ ามูงเป็
การตลาดออนไลน์
ระบบ
462 ราย การบริหาร
จัดผูการร้
านค้าและการตลาด
5.
้ประกอบการ
SME ได้รับการ
พัออนไลน์
ฒนาผลิเพืตภัอ่ สร้
ณฑ์างรายได้
หรือบริกรวมทั
าร หรืง้ อ
ภาพลัภกณ
การรั
้ให้แก่สินค้462
า
บรรจุ
ั ษณ์
ฑ์ หรื
อสืบ่อรูการตลาด
ชุมตชนเพื
ผลิ
ภัณฑ์อ่ /ขยายโอกาสการตลาด
บริการ
ชุมสถานประกอบการได้
ชนเป้าหมายทัง้ 77 จัรงับหวัการ
ด
6.
ดละม5ผี ลิชุตมภาพสู
ชน ทีงไ่ ขึด้น้ รับหรืการบ่
พัจังฒหวันาให้
อมี ม
เพาะพัเฒพิม่นาขึน้ จานวน
3,850 ราย
รายได้
462 สถาน
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ประกอบการ
ออนไลน์
และมีรายได้
ทางช่
7.
ผู้ประกอบการ
SME
ได้รอับงทาง
การ
เฉลี่ยเพิม่ หรืขึน้ ออย่
างน้อาการ
ย
ส่ออนไลน์
งเสริมการขาย
แนะน
20%
และสามารถสร้
า
งมู
ล
ค่
า
ทาง
ขาย หรือ ทดสอบสอบความ
จรวมทั้บง้ริสิโภค
้น 1,100
ล้านบาท
ต้เศรษฐกิ
องการของผู
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการ
เจรจาธุรกิจ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 1,100
ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider)
มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200
กิจการ
11. มีแผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่ พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่ สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา มียอดขายเพิม่ ขึน้ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME
จังหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัตกิ าร (Workshop) สามารถ
นาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง เช่น
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอย่างง่าย และนาข้อมูล
ทางบัญชีมากาหนดแผน/แนว

(172,364,800
(พรบ.งบประมาณ)
5,000,000
(กองทุนSME))

MS5.3

ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
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2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา มียอดขายเพิม่ ขึน้ ไม่
ร้อยละ 10 ต/ผลลัพธ์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ น้อยกว่
เป้าาหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
้ประกอบการ SME
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน *** 3. ต้นแบบผูของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
จังหวัด 77 ราย
โครงการ
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัตกิ าร (Workshop) สามารถ
ต : พัฒทนาสิ
นผลผลิ
าเทคโนโลยี
เี่ กีย่ นวข้ค้าอของชุ
ง เช่นมชน
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการค้
Software/Application
ในการา
ออนไลน์
คการสร้
ลงบั
ญชีอย่เรีายงง่นรูาย้เทคนิ
และน
าข้อมูลาง
เรื่องราวของสิ
นค้า ให้โดนใจ
ทางบั
ญชีมากาหนดแผน/แนว
ผู้บริโภค รวมถึ
นค้า
ทางการบริ
หารจังการถ่
ดการธุายภาพสิ
รกิจ การ
อ่ ใช้สาหรับและเลื
ร้านค้าอออนไลน์
คเพืานวณภาษี
กใช้สิทธิ และ
เปิดร้านออนไลน์
ประโยชน์
ได้ ไม่นบ้อนแพลตฟอร์
ยกว่า ร้อยละมที80่
มี5.ชผูื่อ้ใเสีห้ยบงริกโดยด
าเนิ
ฒนา
ารด้านบันญการพั
ชีและที
่
กลุก่มษาภาษี
ผู้ประกอบการหรื
วิสาหกิจ ที่
ปรึ
(Service อProvider)
ชุมาชนจ
77 ฒ
จังนาเชิ
หวัดง358
เข้
ร่วมกิานวน
จกรรมพั
ลึก
ชุมชน (ชุมชนละบศั15)
จานวน
สามารถยกระดั
กยภาพในการ
5,775
ราย สูงขึน้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ให้
บริการได้
ผลลั10
พธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
ละ
การตลาดออนไลน์
6.
สร้างเกิดนักบัญชีการบริ
ชุมชนทีหาร
่
จัดการร้านค้
สามารถจั
ดทาาบัและการตลาด
ญชีทมี่ มี าตรฐาน
ออนไลน์เพือ่ สร้นาผูงรายได้
และสามารถเป็
้ให้บริกรวมทั
ารด้านง้
ษณ์บการรั
บรูจ้ใชุห้มแชน
ก่สิน20ค้าราย
บัภาพลั
ญชีสกาหรั
วิสาหกิ
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดตละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
BR0503X45 โครงการพัฒนา ผลผลิ
ต.ค.63-ก.ย.64
9,965,400
เพาะพั
นารับจการพั
านวนฒ3,850
ราย
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ระบบ SME
1.
SMEฒได้
นาผ่านระบบ
ม่ ช่องทางการค้
า
Academy 365 สามารถเพิ
SME Academy
365 จานวน
ออนไลน์ราย
และมีรายได้ทางช่องทาง
10,000
ออนไลน์
เฉลี่ยคเพิวามรู
ม่ ขึน้ ้ อย่SME
างน้อย
2. พัฒนาองค์
20%
และสามารถสร้
า
งมู
Academy 365 จานวน 1ลค่าทาง
เศรษฐกิ
คลังข้อมูจลรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME
Academy 365 ในรูปแบบ
Platform Online ให้มี
ประสิทธิภาพในการนาเสนอ 1
ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าใช้บริการ E-learning ไม่
น้อยกว่า 100,000 ครั้ง/ปี
2. ผู้ทไี่ ด้รับความรู้จากกิจกรรม
สามารถนาความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มูลค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4
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หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X46

โครงการพัฒนา
Application :
SME CONNEXT
เพือ่ ผู้ประกอบการ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X47

โครงการพัฒนา
SME PORTAL
และระบบกลาง
ในการให้บริการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

BR0503X48

งานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME
ACCESS

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายให้เหมาะสมกั
การค้
1.ระบบการสร้
างแรงจูงบใจให้
ใช้างาน
ออนไลน์
เรียจนรู
ทคนิ
คการสร้
ในรู
ปแบบดิ
ทิ ัล้เให้
มากขึ
น้ าง
เรื่องราวของสิ
ค้า ให้โดนใจ
(Reward
andนRedeem
ผู้บริโภค รวมถึ
ายภาพสิ
Features)
และงการถ่
การสร้
าง นค้า
เพือ่ ใช้อสมูาหรั
ร้านค้าออนไลน์
ฐานข้
ลผู้ปบระกอบการ
ผลิตภัและ
ณฑ์
เปิหรืดอร้การบริ
านออนไลน์
บนแพลตฟอร์มที่
การแบบออนไลน์
มี(Market
ชื่อเสียง Place
โดยดาเนิ
นการพั1ฒระบบ
นา
Online)
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ระกอบการหรื
อ
วิ
ส
าหกิ
จ
ผลลัพธ์
ชุ1.ผู
มชนจ
านวน
77
จั
ง
หวั
ด
358
้ประกอบการทีเ่ ข้ามาใช้งาน
ชุมชน (ชุมชนละ
15) จานวน
ระบบฯมากขึ
น้ จากการสร้
าง
5,775งใจรายเช่น การให้คะแนน การ
แรงจู
ผลลัพธ์ : ส่งเสริอ่ มรับการเพิ
มูลค่า
แลกคะแนนเพื
สิทธิปม่ ระโยชน์
การบริมหพัารนธ์
ต่การตลาดออนไลน์
างๆ รวมถึงการประชาสั
านค้าและการตลาด
สิจัดนการร้
ค้า และบริ
การ ของ
เพือ่ สร้างรายได้
รวมทัง้
ผูออนไลน์
้ประกอบการในรู
ปแบบออนไลน์
ร้ภาพลั
อยละกษณ์
50 การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดตละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
ผลผลิ
เพาะพั
ฒนา
3,850มี ราย
1.
ระบบ
SMEจานวน
PORTAL
สามารถเพิ
ม่ ช่องทางการค้
า
ประสิ
ทธิภาพเพิ
ม่ ขึน้ 1 ระบบ
ออนไลน์อแมูละมี
รายได้
องทาง
2.ฐานข้
ลการส่
งเสริทมางช่SME
ออนไลน์
่ยเพิม่ อขึมูน้ ลอย่างน้อย
แห่
งชาติ เ1ฉลีฐานข้
20%พและสามารถสร้
างมูลค่าทาง
ผลลั
ธ์
เศรษฐกิ
จ
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
1,100
ล้านบาท
1. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที
่
มีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 30 หน่วยงาน
2. จานวนผู้สนใจความรู้และ
บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้าใช้งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64

1,989,900

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

ต.ค.63-ก.ย.64

7,045,000

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2564

MS5.4

60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS5.4

ผลผลิต
ต.ค.64-ก.ย.65
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการข้อมูลระหว่าง 4
Platform SME Portal, SME
Connext, SME Academy 365
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานข้อมูลข่าวสารการส่งเสริม
SME แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แห่งชาติ 1
ฐานข้อมูล
4.ฐานข้อมูลความรู้ SME แห่งชาติ
1 ฐานข้อมูล
5.ฐานข้อมูลสิทธิประโยชน์ SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
7.พืน้ ทีก่ ารขายสินค้า และ
เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในรูปแบบตลาด Online
300 ราย
ผลลัพธ์
1.จานวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้าใช้งาน 420,000 ราย
2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้รับความช่วยเหลือ หรือ

6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
7.พืน้ ทีก่ ารขายสินค้า และ
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เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในรูปแบบตลาด Online
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 300เป้ราย
าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0503Xxx) ดาเนินงาน *** ผลลัพธ์ ของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
1.จานวนผู้สนใจความรู้และบริการ
โครงการ
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้าใช้งาน 420,000 ราย
2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ผลผลิ
ฒนาสิวนยเหลื
ค้าของชุ
ย่อมได้ตรับ: พัความช่
อ หรืมอชน
เป้
บการค้
แก้าปหมายให้
ัญหาเบือ้ เหมาะสมกั
งต้น ร้อยละ
80 า
ออนไลน์
ยนรู้เทคนิคการสร้าง
3.วิสาหกิจเรีขนาดกลางและขนาด
เรื
งราวของสิ
นค้ไาขปัให้ญโดนใจ
ย่อ่อมได้
รับการแก้
หาทางธุรกิจ
ผู้บร้อริโยละ
ภค รวมถึ
80 งการถ่ายภาพสินค้า
เพื
อ่ ใช้สDigital
าหรับร้าIDนค้า50,000
ออนไลน์ราย
และ
4.SME
เปิดรร้ณาการข้
านออนไลน์
มทีม่ ่ ี
5.บู
อมูลบกันแพลตฟอร์
บหน่วยงานที
มีชื่อเสีงเสริ
ยง มโดยด
าเนิจนขนาดกลาง
การพัฒนา
การส่
วิสาหกิ
กลุ่มผู้ประกอบการหรื
อวิวสยงาน
าหกิจ
และขนาดย่
อม 50 หน่
ชุมชนจานวน 77 จังหวัด 358
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จานวน
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่ สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนเพือ่ ขยายโอกาสการตลาด
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จังหวัด
จังหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จานวน 3,850 ราย
สามารถเพิม่ ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
20% และสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจรวมทัง้ สิ้น 1,100 ล้านบาท

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมภิ าค (Regional Trading/Investment Center)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0504

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
กระทรวงพาณิชย์
- กรมเจ้าท่า
- สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)
- กรมการขนส่งทางบก
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
- กรมศุลกากร
- กรมสรรพากร
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- กรมการกงสุล
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
- สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลาและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้า และทางอากาศ)

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ดาเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับ
ประเทศในเอเชีย

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ
การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการทาธุรกิจ
การกาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การกาหนดมาตรการจูงใจและอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
การอานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกต่อการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและ
การบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

การอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS4.2
MS4.3

MS1.1

MS2.1
MS3.1M
S4.1

MS3
MS4

MS1.2M
S1.3MS2
.2

MS1
MS2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

143

แผนการขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X01 การประชุมเจรจา การเจรจาเป็นไปตามแผนที่กาหนด ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ความตกลง
ไว้
หุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP)

2,808,800

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X02 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพ
ยุโรป

การเจรจามีความคืบหน้าและ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมภายในประเทศ
สาหรับการปฏิบตั ิตามพันธกรณี

27,101,900

อยู่ระหว่างการ
เสนอขอ
งบประมาณปี
2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504X03 การขยายการทา
ความตกลง FTA
กับประเทศอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การค้าและการ
ลงทุนของประเทศ
ไทย เพิ่มมากขึ้น

1. การดาเนินการเจรจาความตก
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ลงการค้ากับประเทศอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น FTA Thai-UK เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นที่มีความท้าทายสาหรับ
ประเทศไทย เช่น UPOV 1991,
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ,
Compulsory Licensing (CL),
การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO
เป็นต้น เพื่อรองรับการเจรจาเปิด
เสรีการค้าภายใต้กรอบต่างๆ ที่มี
การเปิดการเจรจาในระดับที่สูง
อาทิ CPTTP, EU, EFTA เป็นต้น

-

กรมเจ้าท่า

BR0504X04 การผลักดันร่าง เร่งรัดการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี พ.ศ. ....
พาณิชย์นาวี พ.ศ.
....

กรมการขนส่งทางบก /
กระทรวงการต่างประเทศ

BR0504X05 การเร่งรัดให้เกิด
การลงนาม MOU
ว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าและ
ผู้โดยสารทางถนน
ระหว่างไทยมาเลเซีย

เร่งรัดให้เกิดการลงนาม MOU ทั้ง เม.ย. 60 - ธ.ค. 64
2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่าง MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย และ (2) ร่าง
MOU การขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้
แล้วเสร็จในปี 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BR0504X06 การทบทวน
ประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีแนบท้าย
พรบ. การ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกิจตาม
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
บัญชีแนบท้าย พรบ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท
ธุรกิจและบริการที่สงวนไว้ให้กับคน
ไทย เพื่อกระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาผ่อนปรนใน
บางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุน
จากต่างประเทศและส่งเสริมให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge
Tranfer) ในอนาคต

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

-

MS2.1

งบดาเนินงาน
ประจาปี

-

MS1.2

MS1.1

MS2.2

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
เศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1
การปฏิรูปด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศุลกากร

BR0504X07 การเชื่อมโยงข้อมูล
ASEAN
Customs
Declaration
Document
(ACDD)

1. เพื่อเพิ่มการอานวยความ
สะดวกให้ผู้ประกอบการในการ
ผ่านพิธีการศุลกากร
2. เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสาคัญ
สาหรับศุลกากรในการบริหารความ
เสี่ยงสินค้านาเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64

-

ความร่วมมือกับ
องค์กร
ผู้ให้บริการระบบ
NSW

MS1.3

กรมศุลกากร
(ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร)

BR0504X08 การเชื่อมโยง
ข้อมูลใบรับรอง
สุขอนามัยพืช
(e-Phyto
Certificate)

1. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงใบรับรอง ก.ย. 62 - ธ.ค. 65 ใช้งบประมาณ
สุขอนามัยพืชในรูปแบบ
ต่อเนื่องจาก
อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ
ปีงบประมาณ
2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
พ.ศ. 2562 รับรองสินค้า และลดการปลอม
2563
แปลงเอกสารรับรอง
(ปี 2562 จานวน
ประมาณ 20
ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร
และปี 2563
จานวน
22.2 ล้านบาท
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ
เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
ด้านคมนาคมและ
ระบบ
โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ
ภายใต้โครงการที่
เกี่ยวข้อง
จานวน 2
โครงการ ได้แก่
โครงการระบบคา
ขอใบอนุญาต/ใบ
แจ้งเพื่อนาเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว ผ่าน
ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ
โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช
( e-Sanitary and
Phyto Sanitary
Certificate )
ผ่านระบบ NSW
(กรมวิชาการ
เกษตร))

MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504X09 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ให้บริการ
โลจิสติกส์
โครงการย่อย โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์
(TILOGLOGISTIX 20212022)

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

145
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร

BR0504X10 การจัดทาท่าที
ของประเทศไทย
ต่อการลงนามใน
อนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อดาเนิน
มาตรการเกี่ยวกับ
อนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษี
ซ้อนในการ
ป้องกันการกัด
กร่อนฐานภาษี
และโอนกาไรไป
ยังประเทศที่มี
อัตราภาษีต่า
(Multilateral
Convention to
Implement Tax
Treaty Related
Measures to
Prevent Base
Erosion and
Profit Shifting :
MLI)

1. การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าของ
Inclusive Framework on BEPS
2. การยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่าง
ประเทศภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504X11 โครงการศูนย์
บริหารจัดการ
การตรวจลงตรา
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Visa) ระยะที่ 2

1. เป็นการพัฒนาระบบ e-Visa ให้ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย
สอท./สกญ. สามารถให้บริการ/
อานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
ยื่นคาร้อง การขออนุมัติ การชาระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องห้ามกับสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง และหน่วยงานอื่นๆ ทาให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงฯ
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อย่างรวดเร็วแบบ
Realtime รวมทั้งยังเป็นช่องทาง
ให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทุน ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนั ที
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ให้การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมู ิ ในประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุก

-

10,000,000

MS1.2

งบรายจ่ายอื่น

MS3.1

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้
146ทนั ที
นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ให้การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ประเทศไทยมี
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
ประสิทธิตภ/ผลลั
าพมาก
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน *** ยิ่งขึ้น ช่วยขัของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
บเคลื่อนยุทธศาสตร์
โครงการ
ชาติในมิติการต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและ
มีเกียรติภมู ิ ในประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ที่แม่นยา ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
จัดทาระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทุก สอท./สกญ. ทั้งด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
Data Center บุคลากร ทั้ง
สาหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา
และปฏิบตั ิงานอานวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับ
โครงการ Biometric ระยะที่สอง
ของ สตม.
4. ทาการปรับปรุงบารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center
(VDC) โครงการแรกให้สามารถ
ให้บริการได้ต่อไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบ
แบบไร้กระดาษอย่างครบวงจร
(Paperless Office)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(ท่าเรือแหลมฉบัง)

BR0504X12 โครงการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางเรือ
ชายฝั่ง

1. เพื่อศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
1) ระยะเวลาใน
จากการให้บริการ ที่ทา่ เทียบเรือ
การขอ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ให้เป็นแนว งบประมาณและ
ทางในการกาหนดอัตราค่าภาระที่ จัดจ้าง พ.ย. 63 ม.ค. 64
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
2) ระยะเวลาใน
สนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งตู้
การดาเนินการ
สินค้าทางเรือชายฝั่งได้ พร้อมทั้ง
ก.พ. 64 - ก.ค.64
กาหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพื่อศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง
เปรียบเทียบกับท่าเรือต่างๆใน
ภูมิภาค ในการกาหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมให้สามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาและการกาหนด
อัตราค่าภาระของท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA)ให้สอดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เป็นทางน้ามากขึ้น

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

4,055,837

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS1.1

ภูมิภาค ในการกาหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระที่เหมาะสมให้สามารถ147
แข่งขันทางการตลาดได้
3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต้นทุเป้นการขนส่
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
งในประเทศใน
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน *** รูปแบบต่างๆในการก
ของโครงการ
าหนดแนว
ทางการพัฒนาและการกาหนด
อัตราค่าภาระของท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA)ให้สอดคล้อง
กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เป็นทางน้ามากขึ้น

สานักงาน ก.พ.ร.

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0504X13 โครงการ
การศึกษา
ออกแบบและ
จัดทาต้นแบบของ
ระบบการค้า
ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม
แห่งชาติ
(National Digital
Trade Platform)
BR0504X14 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การอานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ให้ดีขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ให้ดีขึ้น
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาภายใต้ประเด็น
ข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่
10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)

2,468,200

MS4.3
MS1.3
MS2.2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0504X15 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐ
แก่นิติบคุ คลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการให้บริการ
ของระบบการให้บริการด้านการ
ออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

8,200,600

MS4.3
MS1.3

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)

BR0504X16 การขยายกรอบ
การชาระบัญชีสกุล
เงินท้องถิ่น
(Local Currency
Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการ
ค้าและการลงทุน

มีการตกลงใช้การชาระบัญชีสกุล
เงินท้องถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน

ดาเนินการต่อเนื่อง

-

MS4.2

สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

BR0504X17 การแก้ไข
การแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ข้อบังคับของ
ขนส่งสินค้าทางอากาศให้เป็นไป
คณะกรรมการ
ตามมาตรฐาน ICAO
การบินพลเรือน
ฉบับที่ 93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภัยสินค้า
และ
ไปรษณียภัณฑ์
ทางอากาศ

ม.ค. - ธ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

MS1.2

สานักงาน ก.พ.ร.

20,050,000 บาท

งบประมาณ
กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการ
กระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

MS1.3
MS1.1
MS1.2
MS4.3
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการกากับ BR0504X18 ปรับปรุง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ฯ ให้
รองรับ digital
securities

เพื่อให้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกและเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X19 โครงการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ
เพื่อผลักดันการ
ลงทุน
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
(Circular
economy) ใน
พื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

1. ข้อมูลศักยภาพของ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ที่
ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้
2. ยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC
ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตอบสนอง
ศักยภาพของพื้นที่ได้
3. แผนปฏิบตั ิในการผลักดัน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
สามารถดาเนินการได้จริง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สามารถ
ร่วมดาเนินการได้
4. แนวทางการดาเนินงานถูก
นาไปใช้ในการชักชวนและ
สนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

8,945,500

MS2.2

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X20 จัดทามาตรการ
เพื่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นยา
ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
อุตสาหกรรมการแพทย์จีโนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์แม่นยา
ผ่านการกาหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และแผน
ระดับพื้นที่
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
วินิจฉัยโรค และลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาผู้ปว่ ยในพื้นที่ EEC
4. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพื้นที่ จากการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแพทย์แม่นยา

7,080,000

MS2.2

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X21 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง
กรมสรรพากร
และสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกรมสรรพากรและ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS4.2

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

MS1.3

ด้านเศรษฐกิจ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X22 การดาเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกิจประเภท
กิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(International
Business
Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุง
เงื่อนไขประเภทกิจการศูนย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Center:
IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X23 การปรับปรุง
มาตรการทางภาษี
เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนให้เทียบเท่า
ประเทศคู่แข่ง

มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขของ
ประเภทกิจการต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงแล้ว

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X24 การทบทวนสิทธิ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
ประโยชน์การ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มี
ลงทุนในทุกเขต การทบทวนแล้ว
เศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อจูงใจนักลงทุน

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

BR0504X25 การกาหนด
มาตรการจูงใจให้
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
สตาร์ทอัพ และ
นักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้า
มาทางานและพัก
อาศัยในประเทศ
ไทย

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สาหรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพเิ ศษ
(Smart Visa) ที่มีการทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1

ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

BR0504X26 การทบทวนการ
บังคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง
ตม.6 สาหรับคน
ต่างด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดิน
ทางเข้า - ออกประเทศ (ตม.๖)
สาหรับชาวต่างชาติ ไม่สามารถ
กระทาได้เนื่องจากต้องผ่าน
กระบวนการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข
กฎหมาย
สตม. จึงได้พจิ ารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยอยู่ระหว่างพัฒนา
เป็น application หรือ QR Code
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานบนมือถือ
Smart Phone (Thai
Immigration Form TM 6)
รวมถึงการพัฒนาระบบ One
System

MS3.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X27 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า
ระยะที่ 4
ประจาปี
งบประมาณ 2564

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและ
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกสาคัญสาหรับ
สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
(Policy Dashboard: Global
Demand Dashboard) ระยะที่ 1
(2) ระบบกากับและติดตาม
นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับ
จังหวัด (Province Policy
Dashboard) ระยะที่ 2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
ระยะที่ 2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก
(E-Service) สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy
Dashboard ที่เป็น Data Analytic
สามารถคาดการณ์สถานการณ์
(Prediction) เตือนภัย (Early
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปัญหาสาหรับผู้บริหาร

10,376,100

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

สานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504X28 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า
ระยะที่ 5
ประจาปี
งบประมาณ 2565

ผลผลิต : (1) ระบบกากับและ
ต.ค. 64 - ก.ค. 65
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจราย
ประเทศส่งออกสาคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบกากับติดตามสถานการณ์
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) สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกิจการค้า (2) มี Policy
Dashboard ที่เป็น Data Analytic
สามารถคาดการณ์สถานการณ์
(Prediction) เตือนภัย (Early
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปัญหาสาหรับผู้บริหาร

18,044,200 ขอรับจัดสรรในปี
65

MS1.3

MS1.3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0504Xxx) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS n.n
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานป้องกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)

BR0504X29 โครงการแก้ไข
เพิ่มเติมปรับปรุง
บทบัญญัติ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT
และสถานการณ์
ปัจจุบนั มีความ
เหมาะสม เป็น
ธรรม ไม่เป็น
ภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร

1. ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

MS4.1
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

สร้างและพัฒนากาลังคนที่มที กั ษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
2) ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) สาหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work
Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
4) สร้างระบบรองรับมาตรฐานการจ้างงาน

BR0505

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
1.กระทรวงแรงงาน
2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ))
5. 4 ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
ทยาลั(สนผ.
ยเทคโนโลยี
าชมงคล
6มหาวิ
สป.อว.
สมอ. รสสอ.
) (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ทางาน สาหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1, MS2, MS3, MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505X01

โครงการผลิต
อาชีวะพันธุใ์ หม่
เพื่อสร้างกาลังคน
ที่มีสมรรถนะ
สาหรับ
อุตสาหกรรม
NEW GROWTH
ENGINE ตาม
นโยบายไทยแลนด์
4.0 และการ
ปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จานวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 2561 -2565
สมรรถนะและทักษะที่ตรงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน
/ 2564 = 1,345 คน / 2565 =
1,388 คน)
2. จานวนผู้สาเร็จหลักสูตร ปวส. ที่
เป็นอาชีวพันธุใ์ หม่มีความรู้และ
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เป็นสากล
(2563 = 800 คน / 2564 = 852
คน / 2565 = 1,308 คน)

111,396,700

โครงการที่ได้รับ MS1/MS3/MS4
จัดสรรตาม พรบ.
64

สอศ. (สนับสนุน)

BR0505X02

โครงการขยาย
และยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

จานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2563= 2558 -2567
62,193 คน/ 2564 =73,500 คน
/2565 = 79,700 คน /2566 =
86,000 คน/ 2567 =95,000 คน)

61,767,000

โครงการที่ได้รับ MS1/MS3/MS4
จัดสรรตาม พรบ.
64

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505X03

โครงการยกระดับ
ผลิตภาพและ
พัฒนากาลังคน
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
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

BR0505X04

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ทางาน
ในศตวรรษที่ 21

6,363 คน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

15,900,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

40,000 คน

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

136,400,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 2
หัวข้อย่อย 2.1
เรื่องที่ 8

ตค.64-กย.65
(ปีงบประมาณ
2565) (ขอบเขต
ด้านปีการศึกษาอยู่
ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564
และภาคต้นปี
การศึกษา 2565)

70,800,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

BR0505X05

โครงการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ
Reskill-Upskill
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
รูปแบบ
ประกาศนียบัตร
(Non Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบ
หลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการในระดับชาติ 2)
ผู้สาเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree)
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลากหลายมากขึ้น
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัย
เรียน วัยทางาน กลุ่มเกษตร
ก้าวหน้าและผู้สูงวัยสามารถนา
ความรู้ไปใช้ต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505X06

โครงการถ่ายทอด
ความรู้การสร้าง
หุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ป้องกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือ ม.ค.- ต.ค 65
บุคคลทั่วไปที่สนใจได้พฒ
ั นาทักษะ
การสร้างหุ่นยนต์บริการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

278,000

เสนอขอตั้ง
MS1.1,MS1.2,
งบประมาณในปี 65 MS2.1,MS3.1,
MS4.1

-
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

BR0505X07

โครงการ
เสริมสร้างภาคี
เครือข่าย
การศึกษาและ
การทางาน
(Education and
Work
Consortium)

1) โครงการเสริมสร้างภาคี
1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
เครือข่ายการศึกษาและการทางาน
(Education and Work
Consortium)
2) ภาคีเครือข่ายการศึกษาและ
การทางานด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบ
3) ภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ชองครูและ
นักเรียนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
4) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
การพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนระหว่างภาคี 1 ระบบ
5) ครูและนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างน้อย
200 คน

16,800,000

ขอรับจัดสรรงบ MS1,MS2,MS3
กลางเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X08

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบ
ไอโอทีเพื่อ
อุตสาหกรรม
(Industrial
Internet of
Things, IIOT)

ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
หรือระดับปริญญาตรี
ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150 คน

มกราคม 2565
ถึง
ธันวาคม 2565

9,000,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

BR0505X09

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการ
พัฒนาระบบการ
เรียน การสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาสาหรับ
สถานศึกษาใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร มกราคม 2565
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ถึง
หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2565
รุ่นละ 30 คน จานวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกี่ยวข้องในโครงการ
เพิ่มเติมได้แก่ คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและบุคลากร
ในสายปฏิบตั ิงานของสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการ

5,400,000

ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ
2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

BR0505X10

โครงการบูรณา
การการพัฒนา
บุคลากรตาม
รูปแบบ EEC
Model Type A
และ Type B คลัส
เตอร์หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
สาหรับหลักสูตร
Refinery
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขต
1 ตุลาคม 2564 อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาค
30 กันยายน 2565
ตะวันออก ศึกษาต่อในหลักสูตร
Refinery Mechatronics ตาม
รูปแบบ EEC Model Type A
จานวน 50 คนต่อปี (ดาเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี)
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นตาม
รูปแบบ EEC Model Type B ใน
หลักสูตร Refinery Mechatronics
จานวน 400 คนต่อปี

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2
MS3
MS4

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้
แผนแม่บท เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X11

โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
แบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Modular
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบับ
ย่อย (Micro
Credential) ใน
ระบบธนาคาร
หน่วยกิตดิจิทลั
เพื่อพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการ
ตค.64-กย.65
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและระบบ
การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
ชุดการเรียนรู้ย่อย (Modular
Instruction) และระบบคุณวุฒิ
ฉบับย่อย (Micro Credential) ใน
ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทลั
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
ต้นแบบที่มีการเชื่อมโยงการพัฒนา
ทักษะกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

4,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X12

โครงการพัฒนา
ระบบนิเวศน์
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความ
เชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม
(University
Industrial
Linkage)

แพลตฟอร์ม การทางานร่วม
มค.65-กค.65
อุตสาหกรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็น การเรียนการสอน (หลักสูตร),
อบรม Up skill, Re skill, การ
ทางานร่วมอุตสาหกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม (Talent
mobility), การลงทุนร่วมเพื่อสร้าง
โรงเรียน-โรงงาน

2,816,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

BR0505X13

การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญรุ่น
ใหม่ทางานร่วม
อุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไป
ปฏิบตั ิงานเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน
(Talent Mobility)

อาจารย์แล นักศึกษามี
ตค.64-กย.65
ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้ฝึกปฏิบตั ิจาก
โจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่
แท้จริง ฝึกการใช้ทั้ง Professional
skill และ Soft skill

8,205,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

BR0505X14

โครงการต่อยอด
การจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพื่อ
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพื่อก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21
และ Up-skill,
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลั เพื่อเป็น
แรงงานที่มีทกั ษะ
แห่งอนาคต

1. บุคลากรสายอาชีวะ มีความ
ตค.64-กย.65
พร้อมตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. บุคลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยีปจั จุบนั เพื่อ Up skill
และ Re skill
3. บุคลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
4. บุคลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกับ
การควบคุมหุ่นยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการทางาน
5. บุคลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปัญญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภัยทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital
card ให้สะดวกแก่การเข้ารับ
บริการที่ศูนย์และวิเคราะห์
ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบุคลาการสายอาชีวะให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
(Innovative startups)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505X15

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2 S Curves
ได้แก่ ด้าน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่
และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร โดยเน้นจัด
โครงการแบบ
ออนไลน์
1) โครงการอบรม
ด้านภาษา 3
ภาษา ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุ่น
2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
non degree เพื่อ
สร้างกาลังคนด้าน
ยานยนต์แห่ง
อนาคต 1
หลักสูตร
3) โครงการด้าน
การแพทย์และ
บริการสุขภาพ 2
โครงการ

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน
(Up Skill Re Skill and New
Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64

82,915,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณปี
2565

MS2

MS2

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

157
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BR0505X16

โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
สาหรับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับ
แผนปฏิบตั ิการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

มหาวิทยาลัยพะเยา

BR0505X17

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

BR0505X18

ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน
(Up Skill Re Skill and New
Skill )สาหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ต.ค.64-ก.ย. 65

1,500,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

โครงการพัฒนา มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร
การจ้างงานในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่
ประกาศนียบัตร ต่ากว่า 6 สายงาน
และหลักสูตร
อบรมแบบ
Non-Degree
เพื่อพัฒนารองรับ
การพัฒนา
ศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

2563 ธันวาคม 2565

7,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - 4

โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ
สาหรับมัคคุเทศน์
และชุมชนเพื่อ
รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิง
อุทยานธรณีและ
แหล่งซากดึกดา
บรรพ์

ต.ค 64- กย.65

3,000,000

เสนอขอตั้ง MS2.1, MS2.2,
งบประมาณในปี 65 MS2.3,
MS3.1, MS3.3

เป้าหมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป จานวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถ่ายทอดทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการการท่องเที่ยว
แหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่ง
ซากดึกดาบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความสาคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกดาบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
พร้อมมีทกั ษะการนาเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจานวนผู้เข้าอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นสถาบัน
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม
และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ดาบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
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จานวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ
80 ผ่านการทดสอบ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 3. ศูเป้
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
นย์าวหมาย/ผลผลิ
ิจัยและการศึตก/ผลลั
ษาบรรพ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ชีวินวิทยา มหาวิ
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
ทยาลัย
โครงการ
มหาสารคาม เป็นสถาบัน
ศูนย์กลางการเครือข่ายการศึกษา
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม
และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดา
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปัจจุบนั ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น กรมทรัพยากรธรณี UNESCO
สภาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ร่วมเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
และขยายเครือข่าย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการในพื้นที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ปี หลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแหล่งซากดึกดาบรรพ์
และอุทยานธรณีแห่งสาคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้
และทักษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยวแหล่งซาก
ดึกดาบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
(UNESCO)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BR0505X19

โครงการการ
สร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทกั ษะ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พัฒนารายวิชา
และความพร้อมเพื่อเป็นพลังใน
เศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
(Circular
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
Thinking) เพื่อ
การขับเคลื่อน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BR0505X20

UP Skill-การ
พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มทักษะ
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริม
สุขภาพสาหรับ
สังคมสูงวัย
(Wellness
Tourism for
Senior Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการ "การ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับสังคมสูงวัย" สามารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ
ทรัพยากรแหล่งให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวฯ สร้างเครือข่าย
พัฒนา Platform และทา
Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ
40 คน (รายไตร
มาส) เริ่ม ต.ค 64ก.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

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

222,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1

4,600,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณ ปี
2565

MS2

-
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505X21

การยกระดับเพื่อ
ความเป็นผู้นา
อาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัย
เพื่อการท่องเที่ยว

1) การเพิ่มผลิตภาพ
2565-2567
(Productivity) ของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง เช่น การ
ท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยวฮา
มหาวิทยาลัยสงขล ลาล การท่องเที่ยวสูงวัย 3) การ
านครินทร์
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถและ
Leveraging PSU สมรรถนะของนักวิจัยด้านการ
Tourism
ท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึ้นศักยภาพ
Education and การแข่งขัน (Competitive
Research to
Advantage) ของการท่องเที่ยว
Lead ASEAN
มูลค่าสูงของประเทศ

85,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

BR0505X22

Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ให้มีทกั ษะ
ความรู้ในการใช้
Smart Digital
เพื่อการวาง
แผนการ ผลิตและ
การเข้าถึงตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวิชาชีพจริง
ในสถานประกอบการ เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่มี
ทักษะ
- การจัดการชีวิต การบริหารเวลา
และการบริหารจัดการการเงิน
- การดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั
- การทาการเกษตรโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
BCG Model, การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเกษตร,
การจัดการการผลิตและผลผลิต,
การแปรรูป และการวางแผนและ
การจัดการตลาดผลผลิตเกษตร
(Off line / Online)

อบรม/ฝึกทักษะ
วิชาชีพจานวน 100
คน (จานวน 2
ศูนย์- ศูนย์ภาคใต้
ตอนล่าง ภายใต้
การดูแลของม.
สงขลานครินทร์)
ระหว่าง ต.ค. 64 ส.ค. 65

16,610,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

BR0505X23

โครงการ : ผลิต
บุคลากร
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
การดาเนินงาน :
1. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
สื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บุคลากร
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานค่าใช้

เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและ
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ และ
ทัศนคติเพื่อการบริการระดับสากล
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบัติ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานบนเรือ
สาราญ ให้แก่บคุ ลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติ สาหรับการ
ให้บริการบนเรือสาราญสาหรับ
นักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 64
ถึง เดือน กันยายน
65)

74,500,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2

1. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และ
สื่อประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการผลิ
โครงการ/การ
ต
(BR0101Xnn) บุคดลากร
าเนินงาน ***
ให้บริการบนเรือ
สาราญสาหรับ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานค่าใช้
สอย

Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎี ทักษะ 160
และ
ทัศนคติเพื่อการบริการระดับสากล
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบัติ
เป้านหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพธ์อ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่จาเป็
ต่อการปฏิบตั ติงานบนเรื
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
สาราญ ให้แก่บคุ ลากรด้านการ
โครงการ
ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 800 คน
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติ สาหรับการ
ให้บริการบนเรือสาราญสาหรับ
นักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้า

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X24

โครงการพัฒนา 2,000 คน
ระบบการเทียบ
โอนประสบการณ์
การทางานเพื่อ
การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,850,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X25

โครงการสร้าง
2,500 คน
ความเข้มแข็ง
กาลังคนและ
ชุมชนท้องถิ่นด้วย
มาตรฐานอาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

54,000,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X26

โครงการสร้าง
โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบ
อาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

72,500,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X27

โครงการจัดทาชุด 75 ชุดฝึกอบรม
ฝึกอบรมและสื่อ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ในการเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

9,601,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X28

โครงการพัฒนา 70 อาชีพ
และเสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคน
ของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

18,456,500

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
BR0505X29

โครงการ
2,100 คน
เสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคน
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ภมู ิภาค

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

69,594,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 MS 2
งบประมาณในปี 65 และ MS 3

35,000 คน
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(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505X30

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือ
พันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนา
ทักษะการ
วิเคราะห์อนาคต
เชิงยุทธศาสตร์
การตลาดสาหรับ
ผู้ประกอบการ
SMEs ในห่วงโซ่
อุปทานด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และความ
งาม ในเขตคลัสเต
อร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- แผนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ 1 ตุลาคม 2564 ท่องเที่ยวและบริการด้านการ
30 กันยายน 2565
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ได้แก่ กลุ่ม
Millennials (generation y),
active aging (อายุมากกว่า 50 ปี)
และ retirement (อายุมากกว่า
65 ปี)
- จัดการอบรมให้ความรู้ใน
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและความงามกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ จานวน 300 ราย ในพื้นที่
จังหวัดศักยภาพนาร่อง

2,900,000

เสนอขอตั้ง
MS3 + MS2
งบประมาณในปี 65

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505X31

โครงการการ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของ
บุคลากรสาหรับ
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในท้องถิ่น

- มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร
1 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
30 กันยายน 2565
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนากาลังคนใน
ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏิบตั ิงาน
และมาตรฐานการปฏิบตั ิตน

3,348,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

-

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X32

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
ประจาปี 2564

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2564
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

1,086,779,300

โครงการที่ได้รับ MS1/MS2/MS3
จัดสรรตาม พรบ.
64

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X33

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
ประจาปี 2565

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2565
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

1,759,871,800

เสนอขอตั้ง MS1/MS2/MS3
งบประมาณในปี 65

MS4
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X34

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC
ประจาปี 2564

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2564
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

55,925,000

โครงการที่ได้รับ MS1/MS2/MS3
จัดสรรตาม พรบ.
64

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X35

โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุใ์ หม่
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC
ประจาปี 2565

จานวนกาลังคนในสถาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะ
2565
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทักษะเพิ่มเติม
2) จานวนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทักษะที่สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่สาเร็จการศึกษาและกาลังคน
ในสถานประกอบการที่เพิ่มพูน
สมรรถนะเข้าไปทางาน

127,250,000

เสนอขอตั้ง MS1/MS2/MS3
งบประมาณในปี 65

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X36

โครงการพัฒนา
ทักษะกาลังคน
ของประเทศ

950,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505X37

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม เช่น AIS, True,
DTAC

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ
2) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการ
พัฒนาทักษะที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และ
สถาบันอุดมศึกษา
โครงการยกระดับ กลุ่มเป้าหมาย
SMEs ไทยสู่
SMEs และ Startup จานวน
เศรษฐกิจดิจิทลั
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย
ด้วยคลาวด์
ดังต่อไปนี้
เทคโนโลยี
1. กลุ่มธุรกิจบริการ (ธุรกิจ
วัตถุประสงค์
ท่องเที่ยว โรงแรม)
- เพื่อยกระดับ
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต
ทักษะดิจิทลั ครั้ง 4.0 (Industrial 4.0)
ใหญ่ ให้กับ SMEs 3.กลุ่มธุรกิจเกษตรอาหาร (Smart
และ Startup
Farmer)
(Reskill/Upskill/N 4.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
(Cloud Programming)
ewskill)
ปรับเปลี่ยนเป็น ผลลัพธ์
ธุรกิจดิจิทลั
- บุคลากรใน SMEs และ Startup
เพียงพอให้มี
จานวน 50,000 คน ได้รับการ
ความสามารถใน Reskill/Upskill/New Skills
การแข่งขันใน
ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทลั และ
เศรษฐกิจและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจมดิจิทลั
สังคมดิจิทลั ระดับ - โครงการธุรกิจ (ด้านการขาย
นานาชาติ
การตลาด การบริหารจัดการ ห่วง
- เพื่อพัฒนาช่วย โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
SMEs มีความรู้ หลังการขาย) ที่สามารถนาขึ้นใน
ทักษะ
ระบบ Cloud จานวน 2,000
ประสบการณ์ใน โครงการ
การประยุกต์ใช้ - แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ SMEs

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565

1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS2

MS1, MS2,
MS3

-

ปรับเปลี่ยนเป็น
ธุรกิจดิจิทลั
เพียงพอให้มี
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เศรษฐกิ
โครงการ/การ
จและ
(BR0101Xnn) สังดคมดิ
าเนินจิทงาน
***บ
ลั ระดั
นานาชาติ
- เพื่อพัฒนาช่วย
SMEs มีความรู้
ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ
คานวณกลุ่มมเมฆ
(Cloud
Computing)
ตามหลัก
เศรษฐกิจแบ่งเป็น
ทั้ง Marketing
4.0, Industry
4.0, Smart Food
and Farming
และ Cloud
Computing
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด
การบริหารจัดการ
โลจิ
สติกส์หว่ งโซ่
อุปทาน และ
บริการหลังการขาย
- เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล สาหรับ
SMEs ธุรกิจ
ออนไลน์ต่าง ๆ
และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เป็นกลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เน็ต
(Virtual Cluster)
ในการทาธุรกิจใน
ระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต

ผลลัพธ์
- บุคลากรใน SMEs และ Startup
จานวน 50,000 คน ได้รับการ
163
Reskill/Upskill/New Skills
ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทลั และ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
สามารถแข่
งขันในเศรษฐกิ
จมดิพจธ์ิทลั
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
- โครงการธุของโครงการ
รกิจ (ด้านการขาย
โครงการ
การตลาด การบริหารจัดการ ห่วง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ที่สามารถนาขึ้นใน
ระบบ Cloud จานวน 2,000
โครงการ
- แพลตฟอร์มดิจิตอลสาหรับ SMEs
ธุรกิจต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เน็ต Virtual Cluster
จานวนไม่ต่ากว่า 10 แพลตฟอร์ม
และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs
2,500 ราย ในการทาธุรกิจ
ออนไลน์ต่อเชื่อมกับระบบนิเวศ
ดิจิทลั บนอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
- SMEs ไทยปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน
และนานาชาติ บนอินเทอร์เน็ตใน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการ Cloud
Computing ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความรวดเร็วและ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติบน
อินเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เน็ตสาหรับ SMEs ธุรกิจ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใน
การทาธุรกิจในระบบนิเวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เน็ต เกิดเป็นคลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

6 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชาชนอย่างมีนยั สาคัญ (Big Rock))

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
BR0601 เพิม่ และพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

1. ทรัพยากรป่าไม้และทีด่ ินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
2. บริหารจัดการพืน้ ทีปา่ ไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
3. พืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
4. ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝั่งรายจังหวัด

1. มีร่างแผนทีเ่ ขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
2. การจัดทากฎหมายเพือ่ รองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
3. บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

BR0603 การบริหารจัดการน้าเพือ่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ทีน่ อก
เขตชลประทาน

1. เลือกพืน้ ทีน่ าร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนหรือท้องถิ่น เพิม่ ศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพือ่ ให้
ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพืน้ ทีต่ นสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้าและการใช้อย่าง
สมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้า และมีระบบพีเ่ ลี้ยงทีช่ ่วยให้คาแนะนาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. แต่งตั้งคณะทางานในพืน้ ที่ เพือ่ ร่วมกันดาเนินการขับเคลื่อนกาหนดแผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้าเพือ่ สร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน
3. ดาเนินการบริหารจัดการในชุมชนทีเ่ หมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริบริหารจัดการน้า ดิน ป่า และพลังงาน
อย่างบูรณาการ เพือ่ เพิม่ ความมั่นคงด้านน้า ทัง้ น้าอุปโภค บริโภค และน้าสาหรับทาการเกษตร เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ด้วยวนเกษตร
เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทัง้ บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กบั
สภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน
4. ดาเนินการบริหารจัดการน้าเพือ่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเอง
นาไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้าร่วมกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ ฟูเส้นทางน้าอย่างเป็นระบบในพืน้ ที่
เหนืออ่างเก็บน้าลาเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

BR0604

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

เพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่ ่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

BR0601

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่ ินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นทีส่ ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจานวนเพิ่มขึน้
3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทดี่ ินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึน้ อย่างเหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กรมป่าไม้

- องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- กรมทรัพยากรน้า

- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
*- สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
*- กรมทีด่ ิน

- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมทรัพยากรทางธรณี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- กระทรวงการคลัง (สานักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)
- กรมธนารักษ์
- กรมสรรพากร

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ทรัพยากรป่าไม้และทีด่ ินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
พืน้ ที่ป่าไม้ถกู บุกรุกลดลง
พืน้ ที่ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
บริหารจัดการพื้นทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
พืน้ ที่ป่าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
พื้นทีเ่ ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟืน้ ฟูดแู ลอย่างเหมาะสม
เพิม่ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ และพืน้ ที่สีเขียว
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ
ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ ขึ้น
มีกลไล/เครื่องมือที่เอื้อต่อการสนับสนุนอุตสหากรรมที่ใช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1, MS2, MS3, MS4
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X01 โครงการป้องกัน
รักษาป่า พัฒนาและ
เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
- ป้องกันรักษาป่า
พัฒนา และเพิม่
พืน้ ที่สีเขียว

1) ป้องกันรักษาป่า จานวน
100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จานวน
15,000 ไร่
3) ปลูกป่าทั่วไปตามมาตรา 25
จานวน 1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ที่ป่า
เอกชน จานวน 10,000 ไร่
5) จัดตั้งป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จัดทาแผนการจัดการแบ่งเขต
บริเวณการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ป่า
ชุมชน 6,000 ป่าชุมชน
7) จัดทาแนวกันไฟในพืน้ ที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ 10,000 กิโลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,170,251,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2,944,836,800 เสนอขอตั้งงบประมาณ
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

MS1
(MS 1.1)

1.3.2

BR0601X02 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูล มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากร
และเตือนภัยพิบัติ ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real
ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ time) และมีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล สถานภาพทรัพยากรป่า
ไม้ฯ ในการกากับดูแลพืน้ ที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทาลายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6,105,100

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

57,515,500

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

BR0601X03 โครงการปฏิรูป
ระบบลาดตระเวน
พืน้ ที่อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart
Patrol System)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

195,460,700

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

267,698,800

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

120,937,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

215,198,000

เสนอขอตั้งงบ
ประมาณในปี 65

พัฒนาและขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART
Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์

BR0601X04 โครงการรักษา
พืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยูงและไม้
ความมั่นคงของฐาน มีค่า จานวน 38 พืน้ ที่ ได้รับการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองป้องกันอย่างเข้มข้น
- กิจกรรมป้องกัน
ไม้พะยูงและไม้มีค่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X05 โครงการรักษา
หน่วยงานได้รับการจัดตั้งเพือ่ เพิม่
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 308,103,100
โครงการที่ได้รับ
ความมั่นคงของฐาน ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ ที่
จัดสรรตาม พรบ.64
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์ จานวน 15 หน่วย 25 จุด
- กิจกรรมป้องกัน
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,782,965,800 เสนอขอตั้งงบประมาณ
รักษาป่าแบบบูรณา
ในปี 65
การ

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพืน้ ที่กนั ชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

1) ส่งเสริมเลี้ยงวัวในพืน้ ที่จากัด
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
รอบป่าภูเขียว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ ลด
การพึง่ พิงป่ารอบป่าภูเขียว
3) ขยายผลไปยังพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์อื่น

MS1
(MS 1.1)

1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

BR0601X07 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และ
ป้องกันทรัพยากร
ป่าชายเลน

อัตราการลดลงของพืน้ ที่ป่าไม้และ
การทาลายทรัพยากรป่าไม้ไม่
มากกว่าปีกอ่ นหน้าและมีแนวโน้ม
ลดลง

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

272,915,200

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

37,952,100 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08 โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนจาก
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)

BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการที่ดนิ ป่าไม้
อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- บริหารจัดการที่ดนิ
ป่าไม้อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม

1) จัดทาการสารวจพืน้ ที่ป่าไม้ถาวร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
80,880 ไร่
2) จัดหาที่ดนิ ทากินให้ชุมชน
200,000 ไร่
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
3) จัดระเบียบเพือ่ การจัดหาที่ดนิ
ทากินให้ชุมชน 200,000 ไร่
4) จัดที่ดนิ ทากินและตรวจสอบ
ติดตามหรือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ 100,000 ไร่
5) หมู่บ้านได้รับการจัดทาแผน
จัดการที่ดนิ ป่าไม้ระดับพืน้ ที่ 800
หมู่บ้าน
6) ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการ
ประชาพิจารณ์ 34 ป่า

193,658,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

773,551,100

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการที่ดนิ ป่าไม้
อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- โครงการจ้าง
สารวจการ
ครอบครองที่ดนิ ป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม
มาตรการแก้ไขปัญหา
ของ คทช.

ดาเนินการสารวจการครอบครอง
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ที่ดนิ ป่าสงวนแห่งชาติในระดับ
หมู่บ้าน ตามมาตรการแก้ไขปัญหา
ของ คทช. จานวน 7,677 หมู่บ้าน"

*- จัดทาข้อเสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พืน้ ที่กรรมสิทธิ์
Privately
Protected Areas
(PPA) และ
Private-Land
Conservation
Areas (PLCA)

จานวนพืน้ ที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
5,000 ไร่

*- การสารวจข้อมูล ข้อมูลความสมบูรณ์ของพืน้ ที่สี
และแปรค่าความ เขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
สมบูรณ์ของพืน้ ที่สี ค่า-ป่าครอบ ครัว) 8 แปลง
เขียวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบครัว)
*- การขยาย
เครือข่ายและการบริหารเครือข่าย
เครือข่ายและการ พืน้ ทีส่ ีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภูมิ
บริหารเครือข่าย
นิเวศ
พืน้ ที่สีเขียวนอกเขต
อนุรักษ์
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

283,281,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2
(MS 2.1)

1.6.1
1.6.2
1.6.3
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
เงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64

252,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
แปลงที่ดนิ เพือ่
เงือ่ นไขการอนุญาตและตรวจสอบ
ดาเนินการจัดที่ดนิ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่าชายเลน
ให้ชุมชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพืน้ ที่ป่า
ชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

13,427,300

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.3

กรมที่ดนิ

BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์
ที่มีการบุกรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

1) สามารถดาเนินการรังวัดวางผัง พ.ย. 63 - ก.ย. 64
เขตการครอบครองที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ จานวน 1,300
แปลง 800 ครัวเรือน
2) สามารถจัดทาสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกเพิม่ ขึ้น
ในการคมนาคมและขนส่งผลิตผล
ออกจากพืน้ ที่ตลอดจนเป็นแหล่งน้า
ในการอุปโภค บริโภค โดยก่อสร้าง
ถนนลูกรังรวม 84.10 กิโลเมตร
และสระน้า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

55,389,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)
MS3
(MS 3.1)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X14 โครงการฟืน้ ฟูพนื้ ที่ ปลูกป่าฟืน้ ฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ป่า
ระยะที่ 1
ไม้ให้ได้ ร้อยละ 40 ของพืน้ ที่
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ประเทศ

70,200,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

117,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

174,837,300

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.2

265,353,300

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X15 - กิจกรรมแก้ไข
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ต.ค. 63 -ก.ย. 64
ปัญหาที่ดนิ ในพืน้ ที่ ขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือ
อนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ ที่ จานวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดทาเครื่องหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่ การอนุรักษ์
จานวน 13,000 กิโลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ ที่ จานวน 3,273,726 ไร่
- การรังวัดและจัดทาเครื่องหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่ การอนุรักษ์
จานวน 15,000 กิโลเมตร
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ทา
กินของราษฎรที่ถกู ต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแก้ไขปัญหา ลดความ
ขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ทาให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดนิ ของราษฎรใน
พืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ

- การรังวัดและจัดทาเครื่องหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่ การอนุรักษ์
จานวน 13,000 กิโลเมตร
170
เป้าหมาย ปี 2565
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพื
น้ ที่ จานวน 3,273,726
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์ ไร่
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ดทาเครื่องหมาย เริ่มต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน *** - การรังวัดและจั
ของโครงการ
เป้าหมายย่อย
แนวเขตบริหารเพือ่ การอนุรักษ์
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
จานวน 15,000 กิโลเมตร
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ทา
เกี่ยวข้อง
กินของราษฎรที่ถกู ต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแก้ไขปัญหา ลดความ
ขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ทาให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดนิ ของราษฎรใน
พืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ
3) แก้ไขปัญหาที่ดนิ เพือ่ ลดความ
ขัดแย้ง และป้องกันการบุกรุกป่า
เพิม่ เติม อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

BR0601X16 - กิจกรรมฟืน้ ฟู
พืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่
เสื่อมสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ ฟูพนื้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 216,956,100
โครงการที่ได้รับ
เสื่อมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ ฟู
จัดสรรตาม พรบ.64
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้า ปลูกป่า
ไม้ใช้สอยและปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ เป้าหมายปี 2564
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,045,886,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
จานวน 10,700 ไร่
ในปี 2565

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

BR0601X17 โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
- กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกบารุง
ไม้เศรษฐกิจ

ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ ที่ของ
เกษตรกร ทั้งในที่ดนิ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองทั่วไป เป้าหมาย
ส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 16,000 ไร่

MS3
(MS 3.3)
MS4
(MS4.1)

1.4.2

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

77,747,800

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

และเป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน
20,375 ไร่
BR0601X18 โครงการอนุรักษ์
แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้า มรดก
และพัฒนามรดก ธรณีและอุทยานธรณีในพืน้ ที่ป่า
ธรณีวิทยาและ
นันทนาการได้รับการอนุรักษ์
อุทยานธรณีในพืน้ ที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็น
ป่านันทนาการ
ฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
ท้องถิ่น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

87,735,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

68,698,600

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X19 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ขอ)
จานวน 6 แห่ง
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ ผืนป่า บ้าน
แม่ขอ หมู่ที่ 11
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

21,582,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X20 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ซา)
จานวน 10 แห่ง
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ ผืนป่า บ้าน
แม่ซา หมู่ที่ 2
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35,123,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X21 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จร) จานวน 5 แห่ง
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ ผืนป่า บ้าน
แม่นาจร หมู่ที่ 5
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17,548,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X22 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จรเหนือ) จานวน 5
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่นาจร
เหนือ หมู่ที่ 16
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17,840,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X23 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่ละอุป (บ้านแจ่ม
น้อย) จานวน 6
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแจ่มน้อย
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้าน
จันทร์ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9,568,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X24 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่ละอุป (บ้าน
หนองแดง) จานวน
7 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 6 ตาบล
บ้านจันทร์ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9,112,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X25 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้า
แม่ละอุป (บ้านแม่
ละอุป) จานวน 7
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่ละอุป
หมู่ที่ 3 ตาบลแจ่ม
หลวง อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจาย
น้า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้า
สาหรับการปลูกป่าและสาหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9,112,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กรมธนารักษ์

BR0601X26 โครงการจัดสร้าง ได้พนื้ ที่สีเขียวเพิม่ ขึ้น ประมาณ
สวนป่า "เบญจกิติ" 259 ไร่
ระยะที่ 2-3
(การดาเนินงาน
ก่อสร้างสวนป่าแบ่ง
ออกเป็น 2 พืน้ ที่)

พ.ย. 63 - มี.ค. 65

652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟืน้ ฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
พันธุ์พืชที่ถกู คุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน
ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครอง
2) พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ได้รับการฟืน้ ฟูและคืนถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพือ่ เกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ

พืน้ ที่วนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพิม่ ขึ้น จานวน
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

46,981,000

ต.ค. 64 - ก.ย 65

80,919,400

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

5,774,000

MS3
(MS 3.3)

1.4.4

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)

- ปฏิรูปด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
- ประเด็นปฏิรูปที่
3.1 พัฒนา
คลังข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพระดับชาติ

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS3
(MS 3.3)

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป 4
เพิม่ และพัฒนาพืน้ ที่
สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน

กรมสรรพากร

BR0601X29 มาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน ม.ค. 61 - ธ.ค. 65
การบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด
โลกร้อน

-

ไม่ใช้งบประมาณ

MS4
(MS 4.2)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

BR0601X30 การบูรณาการเพือ่
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
และป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ป่า และการ
แก้ไขปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากับ
มนุษย์

1) สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ ต.ค. 64 - ก.ย 65
ได้แก่ กระทิง สมเสร็จ เสือปลา
และพญาแร้ง ที่อาศัยทั้งในและ
นอกถิ่นอาศัยได้รับการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง
การจัดการแบบบูรณาการ (One
Plan Approach) เพือ่ ป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ
2) มียทุ ธศาสตร์ตน้ แบบสาหรับการ
แก้ไขปัญหาพิพาทระหว่างลิงป่ากับ
มนุษย์

30,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิม่ เติม

MS4
(MS 4.1/4.2)

กระทรวงการคลัง
(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และกรมศุลกากร)

BR0601X31 โครงการทบทวน
อัตราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพือ่ ให้
ไทยสามารถส่งออก
และแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้

เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS4
(MS 4.2)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 64 - ต.ค. 66
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) มีความชัดเจนทีเ่ ป็นรูปธรรมในการกาหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการกาหนดพื้นทีท่ างทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

BR0602

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มีร่างแผนทีเ่ ขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

ม.ค.64 - ก.ย.65

22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดทาบันทึกข้อตกลงคู่จังหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกัน

ม.ค.64 - มี.ค.64

การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

มี.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทาร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

มี.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ตรวจสอบและยืนยันค่าพิกดั ตามร่างแผนที่ฯ
จัดทาร่างพระราชบัญญัตกิ ารกาหนดและปรับปรุงพืน้ ที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ .ศ. ....

ม.ค.64 - ก.ย.65
มี.ค.64 - ก.ย.65

บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

ให้ความรู้เรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง กับส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ ที่ ในเขต 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
** เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS 2.3) เป็นการดาเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2.2, MS2.2 MS2.3, MS3.1, MS3.2

MS1.1

MS1, MS2, MS3

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)

BR0602X01

โครงการกาหนดเขต
การปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

19,368,900

174
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

1) จัดประชุมเพือ่
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จังหวัด 21 คู่
จังหวัด

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในพืน้ ที่ 22 จังหวัด
และ กทม. ได้รับโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กาหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดในทะเล พ.ศ. ...
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

มี.ค.64 - ก.ย.64

5,744,100

เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

Ms 2.1 / 2.3

2) อบรมให้ความรู้ ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
เรื่องเขตการ
ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ
ปกครองของจังหวัด เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
ทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65

4,705,800

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

Ms 3.2

3) จัดทาหลักหมุด มีหลักหมุดถาวรบนบกเพือ่ แสดงเขต
เพือ่ แสดงเขตการ การปกครองของจังหวัดทางทะเลบน
ปกครองของจังหวัด บก จานวน 37 หลักหมุด
ทางทะเลบนบก

ธ.ค.64 - ก.ย.65

8,919,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

Ms 1.1 / 2.2

4,137,160

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่ เติม

Ms 3.1 / 3.2

590,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่ เติม

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงศึกษาธิการ
(สานักบูรณาการกิจการ
การศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)

BR0602X02

โครงการขับเคลื่อน
การสร้างองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเล
ของประเทศไทย
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสังกัด
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากร
มี.ค. 64 - ก.ย. 64
ทางการศึกษา และเด็กนักเรียน
นักศึกษา ในพืน้ ที่ 23 จังหวัดชายทะเล
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตทาง
ทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สานักงาน
ปลัดกระทรวง)

BR0602X03

โครงการขับเคลื่อน
การบรรจุขอบเขต
เนื้อหา วิชาเขตทาง
ทะเล และการ
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ผู้บริหารและผู้ดแู ลรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร
และขอบเขตเนื้อหารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ระดับอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกัน

* จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 64 - มี.ค. 64

175

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การบริหารจัดการน้้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพึ่งพาตัวเอง เป็นแกนน้า และน้าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟู
เส้นทางอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้้าล้าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้้าซับประดู่

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยงานร่วมด้าเนินการ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ (องค์กำรมหำชน)
กรมชลประทำน
กรมทรัพยำกรน้ำ
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล

BR0603

ก้าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ล้าดับ

ช่วงระยะเวลา **
ด้าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เลือกพืนที่น้ำร่องด้ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพิ่มศักยภำพและทักษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อให้
ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะห์ให้เข้ำใจปัญหำของพืนที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องต้นทุนน้ำและกำรใช้อย่ำง
สมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้ำของน้ำมำกกว่ำกำรเป็นผู้ใช้น้ำ และมีระบบพี่เลียงที่ช่วยให้ค้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรน้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

แต่งตังคณะท้ำงำนในพืนที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนินกำรขับเคลื่อนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนในพืนที่นอกเขตชลประทำน

ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4(MS4)

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภูมิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน้ำ ดิน ป่ำ และพลังงำน
อย่ำงบูรณำกำร เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ทังน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพืนที่ปำ่ ด้วยวน
เกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทังบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตร
ผันผวน
ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพืนที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง
น้ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน้ำร่วมกับพืนที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทำงน้ำอย่ำงเป็นระบบใน
พืนที่เหนืออ่ำงเก็บน้ำล้ำเชิงไกรและเหนืออ่ำงเก็บน้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด้าเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก้าหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จ้านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ้านวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ ้าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS2

MS3, MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด้าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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ก้าหนดโครงการ/การด้าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การด้าเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด้าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ BR0603X01 โครงกำรจัดกำร 1) บรรเทำปัญหำอุทกภัยและกับ
(องค์กำรมหำชน)
น้ำชุมชน สู่กำร เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
พัฒนำเกษตรกร 2) ฟื้นฟูปำ่ ต้นน้ำ
และท้องถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน (พืนที่ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ)
ชุมชนบ้ำนหนอง
จอก
ต.มิตรภำพ อ.สีคิว
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอก
ฟื้นฟูล้ำห้วยคลอง
นอก
แผนที่ 2
ซ่อมแซมฝำย มข.
พร้อมท่อระบำย
น้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
ฝำยหินก่อ
แผนที่ 4 ขุดบ่อ
หนองผักบุ้ง
ส้ำรองน้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชืนพืนที่ปำ่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

1,300,000

โครงกำรที่ได้รับ MS1,MS2,MS3,
จัดสรรตำม พรบ. MS4
64

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X02 ขุดลอกอ่ำงเก็บ
น้ำห้วยซับประดู่

1) บรรเทำปัญหำอุทกภัยและเก็บ
กักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและแหล่ง
น้ำอย่ำงเป็นระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วยตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

30,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

หน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้
สูงเนิน

BR0603X03 กิจกรรมก่อสร้ำง 1) บรรเทำปัญหำอุทกภัยและเก็บ
ฝำยผสมผสำน
กักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ชะลอควำมชุ่มชื่น 2) เชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและแหล่ง
น้ำอย่ำงเป็นระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพื่อบริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

1,500,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

หน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้
สูงเนิน

BR0603X04 กิจกรรมปลูกป่ำ
ฟื้นฟูสภำพป่ำ
เสื่อมโทรม

1) ฟื้นฟูต้นน้ำ
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและแหล่ง
น้ำอย่ำงเป็นระบบ
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

3,120,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X05 ระบบระบำยน้ำ
ล้ำห้วยสำมบำท
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและแหล่ง
น้ำอย่ำงเป็นระบบ
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

30,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

อบต.ด่ำนขุนทด

BR0603X06 ขุดลองบึงถนนหัก 1) เชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและแหล่ง
น้อย
น้ำอย่ำงเป็นระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

4,860,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การด้าเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด้าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ดกำร ก 1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
BR0603X07 ขุโครงกำรจั
ดลอกบึงถนนหั
น้ำชุมชน สู่กำร แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
ใหญ่
พัฒนำเกษตรกร 2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
และท้องถิ่นอย่ำง ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
ยั่งยืน (พืนที่ภำค จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
ตะวันออก
BR0603X08 ระบบระบำยน้ำ 1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
เฉียงเหนือ)
ห้วยคลองแค
แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
ชุมชนบ้ำนหนอง
พรัอมอำคำร
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
จอก
ประกอบ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
ต.มิตรภำพ อ.สีคิว
จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1งขุคัดบลอก
BR0603X09 อำคำรบั
น้ำ 1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
ฟื้นฟูล้ำห้วยคลอง
คลองแคเหนื
อ
แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
นอกอมอำคำร
พร้
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
แผนที่ 2
ประกอบ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
ซ่อมแซมฝำย มข. จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
พร้อมท่อระบำย
BR0603X10 ระบบระบำยน้ำ 1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
น้ำ
ล้ำห้วยสำมบำท แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
พร้อมอำคำร
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ฝำยหินก่อ
ประกอบ เขต
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
แผนที่ 4 ขุดบ่อ
ต้ำบลกุดพิมำน จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
หนองผักบุ้ง
BR0603X11 ระบบระบำยน
ส้ำรองน้ำเพิ่ม ้ำล้ำ 1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
เชี
ยงไกร่มชืตอนบน
ควำมชุ
นพืนที่ปำ่ แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
พร้อมอำคำร
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ประกอบ เขต
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
ต้ำบลบ้ำนเก่ำ
จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

50,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

35,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

9,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

20,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

37,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X12 ระบบระบำยน้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองบัวตะ
เกียด

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

22,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X13 ระบบระบำยน้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 123+000 เป็น
ช่วง ๆ พร้อม
อำคำรประกอบ
ควำมยำว 3.5
กิโลเมตร

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน้ำและ
แหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

15,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS2,MS3,MS4
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเป็น)

กรมทรัพยำกรน้ำ

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

หมายเหตุ ทั้งนี้ มีโครงการอ่างเก็บน้้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยู่ในเขตต้าบลหินดาด อ้าเภอด่านขุนทด และต้าบลวังโรงใหญ่ อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พิกดั 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L
7018 ของกรมแผนที่ทหาร มีพื้นที่รบั น้้า 71.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไม่รวมพื้นที่รบั น้้าฝนเหนืออ่างเก็บน้้าบ้านซับกระจาย มีพื้นที่รบั น้้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย
6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี) ความจุอา่ งฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รบั ประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่ วงเงิน 315 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้้า เชื่อมโยงเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อ
บริหารจัดการน้้าด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กรมควบคุมมลพิษ
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง
- ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

BR0604

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- องค์การจัดการน้าเสีย
- กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง
- ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง
- ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- เทศบาลเมืองมาบตาพุด

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ

ม.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ

ม.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

กลไกการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการก้ากับดูแลการด้าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ม.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

การเสนอขอตังงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานที่ด้าเนินการตามแผนปฏิบตั ิการลดและขจัดมลพิษ

เม.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาด้าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ต.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

ธ.ค. 64
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก.ย. 65
ธ.ค. 65
ธ.ค. 65

การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากที่ด้าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้ส้าเร็จ
ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพืนที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1, MS1.2, MS1.3

MS1.4

MS1.5

MS1.6

MS2.1

MS1, MS2
MS2.2, MS2.3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
ของโครงการ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน้าเสียในพืนที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พืนที่
จัดการน้าเสียเทศบาลนครระยอง)

องค์การจัดการน้าเสีย
และเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย มีระบบบ้าบัด
เทศบาลต้าบลบ้านฉาง
นา้ เสียที่มี
ประสิทธิภาพ
BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
มีระบบรวบรวมน้า
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้าเสีย เสียที่มี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ประสิทธิภาพ

องค์การจัดการน้าเสีย
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

2564 - 2565

804,000,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

2564 - 2565

73,000,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

2564 - 2565

502,000,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม
ระบายน้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS 1.4

2565

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

BR0604X05 การก้ากับดูแลการจัดการน้าเสีย โรงงานนอกนิคม
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ระบายน้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

BR0604X06 การก้ากับดูแลการจัดการน้าเสีย
จากอาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

BR0604X07 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมให้ด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร
VOCs ในดินและน้าใต้ดินตาม
กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ควบคุมการปนเปื้อนดินและน้าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น้าใต้ดินในเขต
นิคมอุตสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมให้
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน้า
ใต้ดินตามกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดิน
และน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น้าใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

BR0604X04 การก้ากับดูแลการจัดการน้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัด
น้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูป
ระบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุม
มลพิษ

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64
เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64
เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
ของโครงการ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

BR0604X09 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งกาก
อุตสาหกรรม ทังประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทัง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

BR0604X10 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งกาก
อุตสาหกรรมทังประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมนอก
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทัง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

กรมควบคุมมลพิษ

BR0604X11 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน
มาตรการแก้ไขปัญหาสาร VOCs
ในอากาศ

กฎหมาย
มาตรฐาน
มาตรการแก้ไข
ปัญหาสาร VOCs
ในอากาศ

2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

BR0604X12 การจัดท้ากฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs จากการ
ประกอบกิจการ ถังเก็บและจากหอ
เผาทิงของโรงงานอุตสาหกรรม
และได้มีการเสนอโครงการจัดท้า
ระบบการรายงานสารอินทรีย์
ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิง ถังกัก
เก็บ และการซ่อมบ้ารุง เพื่อเป็น
ระบบรองรับในการรายงานผล
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูล โดยเป็นด้าเนินการจัดท้า
กฎหมายและจัดท้าระบบควบคู่กัน
ไป

กฎหมายควบคุม
การระบายไอสาร
VOCs จากการ
ประกอบกิจการถัง
เก็บและจากหอ
เผาทิงของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดย
มีระบบรายงาน
เพื่อช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
และมีการจัดการ
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป

2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

BR0604X13 การก้ากับดูแลการระบายสาร
VOCs ทางอากาศในพืนที่นิคม
อุตสาหกรรม อาทิ ท่าเรือ โรงงาน
คลังน้ามัน

แหล่งก้าเนิด
VOCs ทางอากาศ
ในพืนที่นิคม
อุตสาหกรรมไม่
ก่อปัญหา VOCs

BR0604X14 การก้ากับดูแลการระบายสาร
โรงงานนอกพืนที่
VOCs ทางอากาศของโรงงานนอก นิคมอุตสาหกรรม
พืนที่นิคมอุตสาหกรรม
ไม่ก่อปัญหา VOCs

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

กองบังคับการต้ารวจภูธร
จังหวัดระยอง

BR0604X15 การก้ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

MS 1.4

MS 1.4

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

2,500,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS 1.4

2565

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

MS 1.4
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
ของโครงการ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง

BR0604X16 การก้ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

สถานีบริการ
น้ามันไม่ก่อปัญหา
VOCs

2564

500,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

500,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

การแก้ไขปัญหา
มลพิษในพืนที่
มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง
จ.ระยอง เป็นไป
ตามแผน
มาตรการ และ
เป้าหมายที่ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

BR0604X19 โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขต - ข้อเสนอพืนที่ที่
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูป สมควรยกเลิกเขต
ประเทศ
ควบคุมมลพิษ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ
- ข้อเสนอ
มาตรการการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนในพืนที่
ควบคุมมลพิษ
แทนการประกาศ
เขตควบคุมมลพิษ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพิษ

2565

7,558,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง BR0604X17 การก้าหนดมาตรการและก้ากับ
ดูแลการระบายสาร VOCs จาก
สถานีบริการน้ามัน

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

กรมควบคุมมลพิษ

BR0604X18 การก้ากับติดตามการแก้ไขปัญหา
มลพิษในพืนที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.3

MS 2.2
MS 2.3

7 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสาธารณสุข
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

7. สาธารณสุข
BR0701

การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบตั ิใหม่ เพือ่ ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับกลไกและระบบที่กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
2.มีแผนบูรณาการการทางานเพือ่ ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิ ัล ที่สามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ
4.มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการเพือ่ ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

BR0702

การปฏิรูปเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชน และผู้ปว่ ย

1.นโยบายในสถานที่ทางานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บรู ณาการเข้ากับระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ
2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพือ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทาง
การแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อปุ กรณ์ดิจทิ ัลส่วนบุคคล รวมทั้งการดาเนินการในพืน้ ที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ ให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

BR0703

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแล
รักษาที่บา้ น/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ
ประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่ พา โดยใช้ Digital Platform ที่บรู ณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้ น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

BR0704

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการนาร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพืน้ ที่เขตสุขภาพ
5.มีกลไก/ระบบการกากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

BR0705

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
และท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านกาลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้นา & อภิบาลระบบ
ที่เริ่มดาเนินการสาหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่
เกี่ยวข้อง) สาหรับ 4 เขตสุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จานวนร้อยละ 30
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การปฏิรปู การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบตั ใิ หม่ เพื่อความมั่นคง
แห่งชาติดา้ นสุขภาพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติดา้ น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทกุ ภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบตั ใิ หม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความ
เป็นเอกภาพ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน, กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0701

กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2. องค์การเภสัชกรรม
3. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ
จังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ และสามารถตัดสินใจและสั่งการ ได้อย่างมีเอกภาพ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค.64 - ก.ย.64

มีแผนบูรณาการการทางานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้าน
สาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

จัดทาแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

จัดทาแผนปฏิบตั ิการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

ก.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่สามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วัน

ก.ย.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.6 ในปี 2564 และ 2565

ก.ย.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคุ้มครองและเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น

ก.ย.64 - ธ.ค.65

มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

จัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เห็นชอบจาก ครม.

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางห้องปฏิบตั ิการ

ต.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

มีการพัฒนาการตรวจวินิฉัยทางห้องปฏิบตั ิการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2.2, MS3.1,
MS3.2, MS3.3,
MS5.1, MS5.5

MS1.1, MS2.1
MS1

MS4.1, MS4.2,
MS4.3, MS5.2,
MS5.3, MS5.4

MS3, MS4. MS5
MS2
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
วัคซีน

เป้าหมาย : พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการวัคซีนให้มี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
- มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ :
- การเบิก-จ่ายวัคซีน เพื่อควบคุม
การระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเย็นได้รับการ
แก้ไขเพื่อช่วยลดการสูญเสียวัคซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65

1,000,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ณ
ช่องทางเข้าออก
ประเทศ

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค ณ
ช่องทางเข้าออกประเทศ
1. ระบบการขึ้นทะเบียน
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางห้องปฏิบตั ิการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แห่ง)

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.4
ตัวชี้วัดที่ 6

186
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงใน
ระดับที่สูง

เป้าหมาย : ศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะ
ต.ค.64 - ก.ย..65
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC)
103 แห่ง
1. ในสังกัดกรมควบคุมโรค 14 แห่ง
(กรม/สคร/สปคม)
2. ในสังกัด สป สธ 89 แห่ง (13
เขตสุขภาพ และ76 จังหวัด)
ผลผลิต:
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
EOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
3. หลักสูตรการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความ
รุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF
5. มาตรฐานการปฏิบตั ิของ
กระบวนงานที่สาคัญ (Standard
operating procedure)
6. แผนปฏิบตั ิการ (operational
plan) และแผนเผชิญเหตุ
(incident action plan ระดับ
จังหวัด/เขต/กรม
7. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ
ผลลัพธ์ : PHEOC มีศักยภาพใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง
โรคติดต่ออันตราย
โรคระบาด หรือ
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบับที่ ...

แผนปฏิบตั ิการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย โรค
ระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบับที่ ...

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
- กองระบาดวิทยา
- กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
- ฐานข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุม
ระบบสารสนเทศ โรคติดต่อ
ตาม
- ข้อมูลสารสนเทศหน่วย
พระราชบัญญัติ ปฏิบตั ิการควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

ต.ค.64 - ธ.ค.65

กรมอนามัย
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้างไทย
สร้างชาติ

ต.ค.64 - ก.ย.65

- ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 1 ระบบ
- ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
- เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่และภัยสุขภาพ
(Health Literacy) สาหรับสถาน
ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ
และประชาชน

4,400,000 บาท
เสนอขอตั้ง
( กรม คร : งบประมาณในปี 65
2,300,00 บาท
กสธฉ:2,100,00
บาท )

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท

ms5.1
ตัวชี้วัดที่ 6

เสนอขอ
งบประมาณในปี
2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที่ 2

1,500,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

68,500,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2
ตัวชี้วัดที่ 3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์
สานักดิจิทลั การแพทย์

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการกรมการ
แพทย์แนวใหม่
ด้วยระบบดิจิทลั
(Digital DMS
New
Management
System)

ผลผลิต (Output)
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล
(Tele-Consult ระยะที่ 2 (ส่วน
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย์
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ ย
ทางไกล (Tele-refer)
5. ระบบ Health Data Plat form
สมุดสุขภาพระดับตติยภูมิแบบ
องค์รวม
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical
Workstation เพื่อการตรวจรักษา
ผู้ปว่ ยด่านหน้าต้าน COVID-19
ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
สาหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP)
ระยะที่ 2
ปี 2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏิบตั ิการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และการ
เปลี่ยนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (HRIS on cloud) เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
การต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และ
การเปลี่ยนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
for AI Processing) เพื่อรองรับ
วิเคราะห์ข้อมูลไวรัส COVID-19
และการเปลี่ยนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)

ต.ค.64 - ก.ย.65

80,806,080 บาท

เสนอขอตั้ง
MS3.3,3.2,3.1 ยกเว้นกิจกรรมที่ 7
งบประมาณในปี 65 ตัวชี้วัดที่ 3
ยังไม่มีแหล่งเงิน
วงเงิน 15,000,000
บาท

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้าการ
พัฒนาการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital
Associated
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของห้อง
ฉุกเฉินให้สามารถ
ให้บริการผู้ปว่ ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภัย
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ

1. ลดอัตราการป่วย การตายและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท
เสนอขอตั้ง
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจาย
งบประมาณในปี 65
เชื้อจากโรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวินิจฉัย รักษา
ผู้ปว่ ยโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้า
และแนวทางการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
3. บุคลากรทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานการวินิจฉัยและดูแล
รักษาผู้ปว่ ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้า และ
แผนการป้องกัน/ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

MS 4.3
ตัวชี้วัดที่ 5

(Hospital
Associated
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ บริโครงการ/การ
หารของห้อง
(BR0101Xnn) ฉุกดเฉิาเนินให้
นงาน
***
สามารถ
ให้บริการผู้ปว่ ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภัย
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
(Infection
control
committee: ICC)
ทุกระดับ
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
สานักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

188
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1. มีการติดตามและพัฒนาแผน
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท
เสนอขอตั้ง
BCP ใน รพ.ระดับ A,S และการ
งบประมาณในปี 65
ฝึกซ้อมแผนที่เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องสาหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบตั ิใหม่
2.มีการขยายผลการพัฒนาแผน
BCP ไปยัง รพ.ระดับต่างๆ
3.การให้บริการของโรงพยาบาลไม่
หยุดชะงักเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่และฟื้นตัว
ได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
5. ความแออัดของผู้ปว่ ยลดลง
6.ผู้ปว่ ยและเจ้าหน้าที่มีความ
ปลอดภัย (2P Safety)
7. ลดอัตราการป่วย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ ย EIDS
และ Non EIDS
8.มีการขยายผลการนารูปแบบ
ระบบการกู้ชีพแบบองค์รวม(CLS
system model) ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อใน
สถานการณ์ EIDs ให้กับ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บป่วยวิฤตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ ย
EIDS และ Non EIDS) ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
ทั่วถึง ทันเวลา ประทับใจ และ
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับริการ (2 P
safety)
10. ลดอัตราการป่วย และ การ
ตายจากภาวะ วิฤตฉุกเฉินทั้งใน
ผู้ปว่ ย EIDS และ Non EIDS

MS4.2
ตัวชี้วัดที่ 5

189
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์/
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)

BR0701X10 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ
เพื่อรองรับโรค
อุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้า
- กิจกรรมที่ 1
ด้านโรคติดเชื้อ
อุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้า
- กิจกรรมที่ 2
ด้านพันธุกรรม
- กิจกรรมที่ 3
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภัณฑ์

1.ได้วิธีการตรวจโรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ซ้า อย่างน้อย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบตั ิ
ใหม่อุบตั ิซ้า ให้แก่หอ้ งปฏิบตั ิการ
เครือข่าย อย่างน้อย 15 แห่ง
3.ได้ข้อมูลพันธุกรรมเชื้อโรคและ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
และมีระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศของพันธุกรรมของเชื้อ
โรคและมนุษย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจ
การติดเชื้อ COVID-19 และผลิต
ชุดทดสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
5.มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Good
Laboratory Practice (GLP) และ
ด้าน Good Clinical Practice
(GCP)
6. มีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
7. มีแผนรองรับการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบตั ิการใน
ภาวะฉุกเฉิน

63,525,500 บาท
เสนอขอตั้ง
(งปม. ภาพรวม งบประมาณในปี 65
คก.)
18,525,500 บาท
(ก.1)
30,000,000 บาท
(ก.2)
15,000,00 บาท
(ก.3)

MS5.5
ตัวชี้วัดที่ 6

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องาน
สาธารณสุขฉุกเฉิน

เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์
วางแผน เฝ้าระวัง และจัดการต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยใน
การสรุปผล
นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการช่วยการ
ตัดสินใจ และสั่งการต่อภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข WEB
EOC (Web
Emergency
Operation
Center)

ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขใน
หน่วยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถสื่อสารสั่งการ ถ่ายทอด
นโยบาย เชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิการ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมถึง
สนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวข้อง
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และภัย
สุขภาพด้านอื่นๆ ได้อย่างทัน
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน

1. มีระบบกากับดูแลการผลิต/
นาเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยา
และเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการกากับดูแลผลิตภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวังประสิทธิผล
ความปลอดภัยของยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

190
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X14 โครงการจัดทา
แผนบูรณาการเพื่อยกระดับ
แผนบูรณาการ
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
และจัดทาแผน
ปรับปรุง
โครงสร้างการ
ทางานความ
มั่นคงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

ม.ค.64 - ก.ย.65

181,000 บาท
งบประมาณปี
2564

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0701X15 โครงการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคล
(Personal
Protective
Equipment,
PPE) โดยกลุ่ม
MEDTEXT

1. สร้างห่วงโซ่หว่ งโซ่อุปทานชุด มี.ค.2563-มี.ค. 2564
อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (ที่ได้
มาตรฐาน) ที่ทาในประเทศไทย
100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานให้สามารถ
ดารงอยู่ เพื่อให้สามารถนามาผลิต
ได้ในเวลาฉุกเฉิน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลั ของรัฐ
กิจกรรมพัฒนา
ระบบคลาวน์ก
ลางภาครัฐ
(Government
Data Center
and Cloud
service: GDCC)

ให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 12,000 VM หรือ 48,000
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปิดไม่น้อยกว่า 7 ชุดข้อมูล
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

845.7631 ล้โครงการที
านบาท ่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. MS
64 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X17 โครงการบูรณา
การข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ภาครัฐ

ผลผลิต
1 ต.ค.63 - 30
1.ชุดซอฟต์แวร์สาหรับโครงการ
ก.ย.64
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเครื่องมือใน
การการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data
Integration)
1.3 สนับสนุนการทา User
Authentication ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Native user
authentication ระบบโปรแกรม
บริหารรายการข้อมูลหลัก (Master
Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเครื่องมือเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ
(Web Portal and Web Services)

102.6530 ล้านบาท
เสนอขอตั้งงบประมาณในปี 65MS 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ประมาณ 140
ล้านบาท มีการ
จัดซื้อไปแล้ว
ประมาณ 120
ล้านบาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS2.1
ตัวชี้วัดที่ 2,6

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

191
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X18 โครงการ
ขับเคลื่อนการ
วิเคราะห์และ
บริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

ผลผลิต : 1 หน่วยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Big Data
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
Big Data
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data
4. พัฒนาสถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ
(Government Big Data
Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ให้บริการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐ 40
หน่วยงาน/โครงการ
2. พัฒนาบุคลากรด้าน Big Data
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data 1 ครั้ง
4. พัฒนาสถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ
(Government Big Data
Institute : GBDi) 1 สถาบัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 16.7002 ล้านบาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

BR0701X19 โครงการจัดหา
มีระบบบริหารจัดการวัคซีน ยา
วัคซีน ยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

7,200,000,000

ขอสนับสนุนงบ
กลางภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

BR0701X20 โครงการพัฒนา กลไกการจัดการแบบบูรณาการใน
กลไกการจัดการ การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
แบบบูรณาการใน การแพทย์และสาธารณสุข
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข
ประจาปี
งบประมาณ 2564

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

134,700

ได้รับจัดสรรตาม
พรบ.
งบประมาณปี
2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที่ 1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่
อุบตั ิซ้า และภัย
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกักกันโรคแห่ง
รัฐ (Hospitel,
Cohort ward,
Cohort Building)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทีม
สอบสวนควบคุม
โรค

1. ปี 2564
จานวน
12,000,000 บาท
2. ปี 2564 จานวน
6,800,000 บาท
3. ปี 2565 จานวน
20,000,000 บาท
4. ปี 2565 จานวน
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. เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565
4. ยังไม่มี
งบประมาณ

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค ณ
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานที่กักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลไปยังหน่วยบริการและ
บุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
Output:
1. ระบบการขึ้นทะเบียน
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางห้องปฏิบตั ิการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แห่ง)
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบุคคล
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บุคลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการสื่อสารข้อมูลการ

โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พัฒนา
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ระบบและกลไก
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) การกั
ดาเนิกกันนงาน
***ง
โรคแห่
รัฐ (Hospitel,
Cohort ward,
Cohort Building)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทีม
สอบสวนควบคุม
โรค

Output:
1. ระบบการขึ้นทะเบียน
(Register) ของผู้เดินทาง (1192
ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางห้องปฏิบตั ิการ ณ ช่อง
เป้าาออกประเทศ
หมาย/ผลผลิ(ด่ต/ผลลั
พธ์
ระยะเวลา
ทางเข้
านฯขนาด
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ใหญ่ 26 แห่ของโครงการ
ง)
โครงการ
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบุคคล
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บุคลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการสื่อสารข้อมูลการ
กักกันโรคไปยังระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ (1ระบบ)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1,942,590,000 4. ยังไม่มี
บาท
งบประมาณ
หมายเหตุ:
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ
พรก.เงินกู้
งบประมาณ
ที่มาของ
-วงเงิ
ข้อ น2.1.2
ไม่มี
งบประมาณ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรปู ระเทศที่ 2
(Big Rock)

การปฏิรปู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อสาหรับประชาชนและผู้ปว่ ย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ผู้ปว่ ยและคนวัยทางานที่เสี่ยงกับโรคไม่ตดิ ต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รบั บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0702

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กรมอนามัย (สานักโภชนาการ, สานักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น)
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
นโยบายในสถานที่ทางานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อ ที่บรู ณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ สาหรับสถานที่ทางานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น ที่มี
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงกาหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health
Officer) ในองค์กร

มี.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

นโยบายในที่ทางาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

มี.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

นาร่องดาเนินงานตามนโยบายในที่ทางาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อ ในที่ทางานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ
4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์

ม.ค.64-ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

มี.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

กลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเข้า
กับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองสาหรับ
ผู้ปว่ ยและประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มีการบูรณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P)

มี.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65
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เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดจิ ิทลั ส่วนบุคคล รวมทั้งการดาเนินการในพื้นที่ในรูปแบบปฐมภูมเิ ชิงนวัตกรรม

ม.ค.64-ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือดิจิตอลเพื่อช่วยในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอลสาหรับการดูแลตนเองของผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

กลไกและมาตรการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาหรับประชาชน
ในการใช้อุปกรณ์ดิจิทลั ส่วนบุคคล

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

นาร่องและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเครื่องมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.63 - มิ.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

นาร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สาหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ2
จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

นาร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สาหรับประชาชนและผู้ปว่ ยต้นแบบ
2 จังหวัด

ม.ค.65 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

นาร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม
ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ต้นแบบ 1 จังหวัด

ก.พ.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

ขยายผล นาร่อง/แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ
4 เขต จานวน 1 จังหวัด/เขต

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อ

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS3.2

MS3.4
MS3.3

MS1.3, MS2.1, Ms2.2, MS2.5,
MS3.2, MS3.3, MS3.4

MS4.3, MS4.5,
MS5.1
MS2.3, MS2.4
MS1, MS2, MS3, MS4, MS5
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
MS4.1

MS1.1, MS1.2,
MS3.1, MS4.4

MS4.2
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการจัดทาแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ สาหรับสถานที่
ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น
กิจกรรม : จัดทาแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ สาหรับสถานที่
ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น

แนวทางการ
ดาเนินงานของ
องค์กรลุขภาพ
และบทบาทของ
ผู้นาองค์กรสุขภาพ
(Chief Health
Officer)

มี.ค.64 - ก.ย.64

500,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ.
64 (รอปรับแผน)

MS1.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 โครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน
และท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ
1.1 กิจกรรม : พัฒนานโยบาย
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน
และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ
1.2 กิจกรรม : ประกาศนโยบาย
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ทางานภาครัฐ ภาคเอกชน
และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น เข้าร่วม
ประกาศนโยบาย
ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ทางาน

มี.ค.64 - ก.ย. 64

250,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ.
64 (รอปรับแผน)

MS1.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
นโยบายในที่ทางาน (Workplace
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในที่ทางานในภาครัฐ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ดาเนินงานนโยบายในที่ทางาน
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2565
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ดาเนินงานนโยบายในที่ทางาน
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ

สถานที่ทางาน
ต.ค.64 - ก.ย.65
ภาครัฐ สถาน
ประกอบการและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาร่อง
ใช้แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ และ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ 4 เขต
สุขภาพ

-

-

MS1.3

ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ดาเนินงานนโยบายในที่ทางาน
196
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ป้อโครงการ/การด
าเนิตนิดต่งาน
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
งกันควบคุมโรคไม่
อเรื้อ***
รัง
(BR0101Xnn) และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2565
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ดาเนินงานนโยบายในที่ทางาน
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ทางานภาครัฐ
1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ดาเนินงานนโยบายในที่ทางาน
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ทางานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปีงบประมาณ
64-65)
1.4 กิจกรรม : การสัมมนา Chief
Health Officer หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ
1.5 กิจกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสาเร็จ การ
ดาเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและความรอบรู้สุขภาพ

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X04 โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์
รูปแบบบริการ (Service Model)
เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และมาตรฐานการบริการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สาหรับ
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
1.1 กิจกรรม : กาหนดกรอบการ
ทบทวนฯ
1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิง
นวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั สาหรับผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง(ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD
Clinic Plus ปี 2564)
1.3 กิจกรรม : ทบทวนอย่างเป็น
ระบบ (Systematic review)
สถานการณ์รูปแบบบริการ
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ
มาตรฐานการบริการสาหรับผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. กรอบการ
ทบทวน
สถานการณ์
รูปแบบบริการ
(Service Model)
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
2. รูปแบบบริการ
(Service Model)
เชิงนวัตกรรม
สาหรับผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์
รูปแบบบริการ
(Service Model)
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ

มี.ค.64 - ก.ย.65

830,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
ในปี 65

MS2.1
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โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X05 กิจกรรม : กาหนดเกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ให้มีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคบูรณา
การเข้ากับการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการ
การดาเนินงาน NCD Clinic Plus
ยุค New Normal

เกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ให้มี
องค์ประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และ
ป้องกันโรคบูรณา
การเข้ากับการ
รักษาพยาบาล
ของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65

สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สานักสนับสนุนระบบ
บริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

BR0702X06 โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
และบูรณาการกลไกทางการเงิน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ

1.ชุดสิทธิ
มี.ค.64 - ธ.ค.64
ประโยชน์ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
สาหรับผู้ปว่ ยและ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง ที่มี
การบูรณาการของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
อย่างน้อย 1 ชุด
2. แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสาหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค
(P&P) สาหรับ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง

กรมการแพทย์ สถาบันเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

BR0702X07 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบ
บริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค

1. จานวนและ
ต.ค.64 - ก.ย. 65
ร้อยละของหน่วย
บริการสุขภาพที่
ประสบ
ความสาเร็จใน
การพัฒนาระบบ
บริการทาง
การแพทย์ด้านโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังวิถี
ใหม่
2. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พงึ ประสงค์และ
สามารถป้องกัน
โรคที่สามารถ
ป้องกันได้

-

-

MS2.2

- โครงการที่ได้รับ MS2.3, MS2.4
จัดสรรตาม พรบ.
64

10,085,600 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS2.5
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โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กิจกรรมทบทวนสถานการณ์
นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ดิจิทลั เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

รายงาน
สถานการณ์
นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
เครื่องมือดิจิทลั
เพื่อช่วยสนับสนุน
การดูแลตนเอง
การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
และการป้องกัน
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

-

-

MS3.1

กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรม
และวิจัย

BR0702X09 โครงการพัฒนากลไกและมาตรการ
ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
สาหรับการดูแลสุขภาพประชากร
วัยทางาน

1. กลไกและ
ก.พ.64 - ก.ย.65
กระบวนการบ่ม
เพาะนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
2. มาตรการและ
ระบบเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ

900,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X10 กิจกรรม : จัดทา MOU ร่วมกับ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สานักสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพชุมชน (สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสาหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลั ส่วนบุคคล
และ สถานีสุขภาพดิจิทลั (Digital
Health Station)

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือจาก
กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
สานักสนับสนุน
ระบบบริการ
สุขภาพชุมชน
(สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลสาหรับ
ประชาชนในการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบุคคล และ
สถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital
Health Station)

700,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3.3

ต.ค.64 - ก.ย.65
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart
digital health และ platform
เพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพสาหรับประชาชน
1.1. กิจกรรมจัดตั้งสถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital Health Station)
(เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่ง
น้าหนัก สายวัดรอบเอว
เครื่องตรวจน้าตาลในเลือดที่ปลาย
นิ้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอ
ลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ที่
เชื่อมโยงรองรับการให้บริการ
สถานีสุขภาพดิจิทลั เพื่อประชาชน
(กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บูรณา
การ) งบกองทุนสุขภาพตาบล
1.2 อบรมเจ้าหน้าที่ IT และ
เจ้าหน้าที่ด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล เพื่อ
จัดระบบสุขภาพดิจิทอลสาหรับ
เพิ่มสมรรถนะประเมินความเสี่ยง
ด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
(Personal Health Record) ที่
นาเข้าจากสถานีสุขภาพ เชื่อมกับ
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน
national cloud platform

1. สถานีสุขภาพ
ต.ค.64 - ก.ย.65
ดิจิทลั (Digital
Health Station)
ต้นแบบในชุมชน
2. จังหวัดมี
รายงานประเมิน
ความเสี่ยง
ประเมินความ
ต้องการด้าน
สุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และ
กาหนดนโยบาย
เร่งด่วนด้าน
ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
3. จังหวัด
ดาเนินการระบบ
สุขภาพดิจิทอล
สาหรับเพิ่ม
สมรรถนะ
ประเมินความ
เสี่ยงด้วยตนเอง

49,992,500

(18,792,500
เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
ในปี 65 และ
31,200,000
ขอสนับสนุนงบจาก
กองทุนสุขภาพ
ตาบล)

MS3.4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X12 กิจกรรม : กาหนดชุดข้อมูลขั้นต่า
(Minimum data set of
Personal Health Record) เพื่อ
การแลกเปลี่ยนระดับปฐมภูมิ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั้นต่า
(Minimum data
set of Personal
Health Record)
เพื่อการ
แลกเปลี่ยนระดับ
ปฐมภูมิระหว่างผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63

550,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS4.1

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

BR0702X13 กิจกรรม : กาหนดชุดข้อมูล
มาตรฐาน เพื่อการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ให้บริการ ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเริ่มต้น
จาก Standard code ของยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน พ.ค.63 - มิ.ย.64
เพื่อการ
แลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้
ให้บริการ ระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ

-

-

MS4.1

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

BR0702X14 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แพลตฟอร์มระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและ ข้อมูลดิจิทลั ด้าน
โรคความดันโลหิตสูง สาหรับ
สุขภาพ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

50,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.2

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

BR0702X15 โครงการระบบมาตรฐานและคืน
ข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง สาหรับ
ประชาชนและผู้ปว่ ยต้นแบบ 2
จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

20,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.3

ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล
แบบดิจิทลั
(Personal
Health Record:
PHR)
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โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X16 โครงการพัฒนาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการ
คณะทางาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล
สาหรับพัฒนาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ
รายงานส่วนแสดงผล Dashboard
การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมการ
พัฒนาการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 6 ติดตามลงพื้นที่ถอด
บทเรียนดาเนินงานการพัฒนาการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

1. พื้นที่ต้นแบบ
การคัดกรอง
สุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ 1
จังหวัด
2.แบบการคัด
กรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อโดยอ
สม.ผ่านออนไลน์
3.ระบบวิเคราะห์
ประมวลผลและ
การแสดงผลข้อมูล
(dashboard)

ก.พ.64 - ก.ย.64

931,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.4

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
และกองตรวจราชการ

BR0702X17 โครงการขยายผล นาร่อง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืน
ข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ
4 เขต จานวน 1 จังหวัด/เขต

ขยายผลระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลในรูปแบบ
ดิจิทลั บน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวง
สาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - มิ.ย.65

10,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.5

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0702X18 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเรื่องการกาหนดเพดาน
ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์
อาหารที่เป็นแหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการ
จัดการปริมาณ
โซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เป็นแหล่งโซเดียม
สูง 1 เรื่อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

2,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS5.1

กรมอนามัย สานักโภชนาการ

BR0702X19 โครงการพัฒนานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ควบคุมการตลาด
อาหารและ
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
สาหรับเด็ก 1 เรื่อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

300,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 150,000 บาท
และ เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65
150,000 บาท

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม

BR0702X20 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี
กฎหมาย และกฎระเบียบในการ
ป้องกันและลดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ป้องกันและลด
อันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่
ใช้ในภาค
การเกษตร 1 เรื่อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

2,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.1
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โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม

BR0702X21 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ
มาตรการภาษี กฎหมาย
กฎระเบียบในการป้องกันและลด
อันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ
(Pollution Tax) และพัฒนาระบบ
เตือนภัยสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ป้องกันและลด
อันตรายจากผู้
ก่อให้เกิดมลพิษ
(Pollution Tax)
1 เรื่อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X22 กิจกรรม : ตั้งคณะทางานจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนให้เกิดสถานที่ทางานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนให้เกิด
สถานที่ทางาน
สร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้
สุขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

ต.ค.64 - ธ.ค.65

-

-

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X23 กิจกรรม : ตั้งคณะทางานจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ปว่ ย

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนให้เกิด
การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั
สาหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
และผู้ปว่ ย อย่าง
น้อย 1 เรื่อง

ต.ค.64 - ธ.ค.65

-

-

MS5.1

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุดา้ นการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บา้ น/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมเิ ชิงนวัตกรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บา้ น/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงสาธารณสุข สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการ
แพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

BR0703

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สภาการพยาบาล

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

คณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด

เม.ย. - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย

เม.ย. - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด

เม.ย. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้
Digital Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บรู ณาการข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รบั การฝึกอบรมให้มศี ักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ
พร้อมคู่มือและการประเมินผล จานวน 4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุสาหรับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ2
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

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

ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกั ษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20
ของผู
จการศึ
กษากสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกั ษะเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน
ผู้สาเร็้สจาเร็
การศึ
กษาหลั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จานวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายและงบประมาณแล้ว สาหรับปี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กับการฝึกปฏิบตั ิจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

203
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้ น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้ น/ชุมชน รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจา
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

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ
Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65
มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการป้องกันโรคกับผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั ส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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
MS1 - 6
6.1, MS 6.2

MS 4.6

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายุที่บรู ณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพื้นที่

1. คณะกรรมการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65
บูรณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ

(1. - 3.) งปม.ปี
64 จานวน
50,000 บาท
(4.) งปม.ปี 65
จานวน
1,000,000 บาท

(1. - 3.) ปี 64
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ.
64
(4.) ปี 65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
(พิจารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1.1-1.4

บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงกั204
บ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** 3. เกณฑ์
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
คุณภาพ
ดาเนินการตาม
(BR0101Xnn)
ผลผลิกตสู/ผลลั
พธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
ของหลั
ตรและ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
คู่มือของโครงการ
การสร้างผู้
(ฉบับเดิม)
MS x.x
บริบาลผู้สูงอายุ 1
โปรดระบุดา้ นที่
ชุด
เกี่ยวข้อง
4. ระบบข้อมูล
1. คณะกรรมการ
กลางของผู
้บริบาล
ผูบู้สรณาการการ
ูงอายุที่ผ่าน
สร้ากงและบริ
หลั
สูตรที่ได้หราร
ับ
จัดการผู
้บริบาล
การรั
บรอง
ผู้สูงอายุระดับบชาติ
มาตรฐานระดั
ชุด ทั้งประเทศ
ต่1างๆ
2. เครือDigital
ข่ายความ
โดยใช้
ร่วมมือการสร้
างผู้
Platform
1 ระบบ
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับ
อข่ายระดั
กรมอนามัย
BR0703X02 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง เครื
1. ระบบข้
อมูบล
เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1.) - งปม.ปี 65 (1.) ปี 65 ไม่มี
MS2.1-2.2
พื
น
้
ที
่
1
เครื
าย
กระทรวงสาธารณสุข
ของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา กลางของผู้สอูงข่อายุ
จานวน
งบประมาณรองรับ
เกณฑ์บคการ
ุณภาพ
โดยใช้ Digital Platform ที่บรู ณา 3.
และระดั
1,000,000 บาท (พิจารณาขอรับ
ของหลั
ก
สู
ต
รและ
การข้อมูลของทุกหน่วยงานที่
พึ่งพา ทั้งประเทศ
(2.) - งปม.ปี 64 จัดสรร
คูโดยใช้
่มือการสร้
างผู้
เกี่ยวข้อง
Digital
จานวน 360,000 งบกลางตามความ
บริ
บาลผู้สูง1อายุ
1
Platform
ระบบ
จาเป็น)
บาท
ชุ
ด
2. ระบบการคัด
(2.) - ปี 64
- งปม.ปี 65
4.
ระบบข้
อมูล
กรองสุ
ขภาพ
จานวน 480,000 โครงการได้รับ
กลางของผู
้บริบาล
ผู้สูงอายุ โดยใช้
บาท
จัดสรรตามพรบ.
ผูBlue
้สูงอายุ
ท
ผ
่
ี
Book่าน
64
หลั
กสูตรที่ได้รซึับ่ง
Application
- ปี 65 เสนอขอ
การรั
บรองบระบบ
เชื่อมโยงกั
ตั้งงบประมาณในปี
มาตรฐานระดั
ข้อมูลกลางของบ
65
ต่ผู้าสงๆ
ทั้งแประเทศ
ูงอายุ
ละ
โดยใช้
Digital
ระดับการพึ
่งพา
Platform 1 ระบบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

อาสาสมัคร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สาธารณสุข (อส
ม.) ได้รับการ
ฝึกอบรมให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
ใน 4 เขตสุขภาพ
พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล
จานวน 4,000 คน

สภาการพยาบาล

BR0703X04 โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care)
ผู้ปว่ ยและผู้สูงอายุสาหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการ
เป็นผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
สาหรับนักศึกษา
พยาบาลทั่ว
ประเทศ 2
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

สภาการพยาบาล

BR0703X05 โครงการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลให้มีทกั ษะและ
ประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ

ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทั่วประเทศมี
ทักษะและ
ประสบการณ์เป็น
ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ร้อยละ 20 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

6,000,000

-

300,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3.1

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS4.1

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สภาการพยาบาล

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
(รวบรวม)

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
(รวบรวม)

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
(รวบรวม)

ผู1.้สคณะกรรมการ
าเร็จการศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65
บูรณาการการ
หลั
กสูตรพยาบาล
งและบริหาร
ทัสร้่วาประเทศมี
ทัจัดกการผู
ษะเป็้บนริผูบ้ าล
ผูบริ้สบูงอายุ
บชาติ
าลผูร้สะดั
ูงอายุ
1 ชุด คน
9,000
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
BR0703X07 โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ บริ
ผู้บบริาลผู
บาลผู
ูงอายุ มี.ค. 64 - ก.ย. 65
้สูง้สอายุ
โดยการร่วมดาเนินงานของ
จานวน
ระดั
บชาติ13,000
ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ (จากโครงการของ เชืคน่อมโยงกั
(จากโครงการ
บ
หน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายและ เครืของหน่
วยงาน
อข่ายระดั
บ
งบประมาณแล้ว สาหรับปี
ีเป้อาหมาย
พืต่้นาทีงๆที
่ 1 ่มเครื
ข่าย
2564-2565)
3.และงบประมาณ
เกณฑ์คุณภาพ
แล้ว กสสูาหรั
บปี
ของหลั
ตรและ
2564-2565)
คู
่
ม
อ
ื
การสร้
า
งผู
้
BR0703X08 โครงการความร่วมมือการผลิต
บริ
บ
าลผู
้
ส
ง
ู
อายุ
1
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง
ชุ
ด
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงาน 4. ระบบข้อมูล
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การศึกษาตามอัธยาศัย)
หลักสูตรที่ได้รับ
(13,072,900 บาท)
การรับรอง
BR0703X09 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ
มั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้าน
โดยใช้ Digital
ผู้สูงอายุ) (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
Platform 1 ระบบ
(11,837,900 บาท)
BR0703X06 โครงการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลให้มีทกั ษะการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care)
สาหรับผู้ปว่ ยและผู้สูงอายุ

300,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.3

24,910,800

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ.
64
และ
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.4

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ.
64

MS4.4

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS4.4

15,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.5

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้บริบาล
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สมาชิกครอบครัว ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ผู้สูงอายุที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000
คน (ปี 2565)

สภาการพยาบาล

BR0703X11 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning
กับการฝึกปฏิบตั ิจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิก
ในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบ
ผสมผสาน
E-learning กับ
การฝึกปฏิบตั ิจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

500,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้ น/
ชุมชน รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้
telemedicine, telepharmacy,
telenursing, video call และ
ระบบบริการของทีมแพทย์ประจา
ครอบครัว

ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการ
บริบาล
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บา้ น/
ชุมชน รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้
telemedicine,
telepharmacy,
telenursing,
video call และ
ระบบบริการของ
ทีมแพทย์ประจา
ครอบครัว อย่าง
น้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

รู1.ปคณะกรรมการ
แบบ/กลไก
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
บูรณาการการ
การเงิ
นการคลัง
สร้งานวั
งและบริ
เชิ
ตกรรมหาร
จัด่อการผู
เพื
สนับ้บสนุริบนาล
การ
ผู้สบูงอายุ
ระดับชาติ
บริ
าล และการ
ชุด
รั1กษาพยาบาล
อข่ใน
ายความ
ผู2.้สเครื
ูงอายุ
4
ร่วมมืขอภาพ
การสร้อย่างผู
เขตสุ
าง ้
อายุ
น้บริอบยาลผู
3 รู้สปูงแบบ/
ระดับชาติ ซึ่ง
กลไก
เชื่อมโยงกับ
BR0703X14 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ระบบข้
มูล บ
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
เครือข่าอยระดั
สารสนเทศด้านสุขภาพสาหรับ
สารสนเทศด้
า
น
พื้นที่ 1 เครือข่าย
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้แบบ Onestop 3.
สุขเกณฑ์
ภาพสคาหรั
บ
ุณภาพ
โดยมี Platform กลาง
ผูของหลั
้สูงอายุกทสูี่ ตรและ
คูเชื่ม่อือมโยงข้
การสร้อามูงผูล ้
จากหน่
บริบาลผูวยงานที
้สูงอายุ ่ 1
เชืชุ่ดอถือได้และ
เข้าระบบข้
ถึงได้แบบ
4.
อมูล
Onestop
กลางของผูโดยมี
้บริบาล
ผูPlatform
้สูงอายุที่ผกลาง
่าน 1
ระบบ
หลั
กสูตรที่ได้รับ
บรองปแบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65
BR0703X15 โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิง การรั
ระบบ/รู
บ
นวัตกรรมในการสื่อสารการสร้าง มาตรฐานระดั
เชิงนวัตกรรมใน
งๆ ทั่้งอประเทศ
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ ต่าการสื
สารการ
โดยใช้
Digital
และการป้องกันโรคกับผู้สูงอายุ
สร้างเสริ
มสุขภาพ
1 ระบบ
ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั ส่วนบุคคลและ Platform
ความรอบรู
้
หรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคกับ
ผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบุคคลและ
หรืออาสาสมัคร
ในท้องถิ่น/ชุมชน
ใน 4 เขตสุขภาพ
2 ระบบ/รูปแบบ
BR0703X13 โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

*จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
**จัดลาดับความสาคัญ สีแดง = มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนทีส่ ุด สีเหลือง = มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วน สีเขียว = มีความสาคัญจาเป็น

3,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

1,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS6.1

2,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS6.2

207

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มคี วามเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มกี ารบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
อีกทั้งส่งผลให้เกิดการดาเนินงานตามเป้าหมายของการปฏิรปู ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ตดิ ต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลสาเร็จเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 ระบบที่สาคัญ ได้แก่ 1. ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P),
บริการปฐมภูมิ (Primary Care), บริการดูแลผู้ปว่ ยในชุมชน/ที่บา้ น (Comminity/Home Care), บริการผู้ปว่ ยใน (IP) 2. ระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติดา้ นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบตั ใิ หม่ 3. ระบบงบประมาณ
และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ตอ่ เนื่อง 4. ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ที่บา้ น 5. ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ 6.
ระบบประกันสุขภาพคนต่าวด้าว 7. การจัดบริการที่เน้นคุณค่า 8. การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
(2) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวง
สาธารณสุ
- กรมบัญขชีกลาง
กระทรวงการคลั
ง
- สถาบัน
การแพทย์
ฉุกเฉิน
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

-

BR0704

สานักงานประกันสังคม
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มค.64-กย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเห็นชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) สาหรับผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง มีมาตรฐานและ
บริหารจัดการระบบเดียว

มีค.-กค.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

โรคระบาด โรคอุบตั ิใหม่ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จาเป็นและกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียว
สาหรับทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

กค.-กย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีการปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งรัฐและ
เอกชน

กย.64-มีค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

ครม. เห็นชอบให้ สปสช. ขยายการบูรณาการบริการ P&P ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบุรณาการงบประมาณและกิจกรรม P&P อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย..65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ

เม.ย.64-ธค.65
เม.ย.64-ธค.65

ครม. เห็นชอบการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบังคับไปยังคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหรืออยู่ใน
ประเทศไทย และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ ตามหลักการประกันสุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจ่าย
สมทบเหมาะสม และบูรณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยว (2)
ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันให้ทางานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพิสูจน์สถานะ
และสิทธิ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65
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เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

มีการนาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ โดยมี สปสช.เป็นหน่วยงานหลักใน
การคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจฯ) หน่วยบริการ และประชาชน

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เม.ย.-ธค.65

มิย.64-กย.65
มิย.64-กย.65

มีการนาร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ
มีกิจกรรมหรือพื้นที่นาร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เป็นกลไก
บูรณาการการเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บา้ น
(Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหืด บริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ในเขต
เป็นต้น
ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง กระจายอานาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
(อปสข.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พงึ ประสงค์

มิย.64-กย.65

มีกลไก/ระบบการกากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้อง

มีค.64-ธค.65

มีรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้ง ข้อเสนอในการ
พัฒนา/ขยายผล ข้อจากัดและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี) ทุก 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.2

MS1.1

MS1.3

MS1.5
MS4.1
MS4.2

MS1.4
MS3.1

MS2.1
MS3.2
MS5.1

MS1
MS2
MS3
MS4
MS5

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลังและการ
บริหารจัดการ
ด้านบริการ
สุขภาพในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65

3,160,000

โครงการที่ได้รับ MS1.1 - MS1.5
จัดสรรตาม พรบ.
64
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (1) จัดตั้งกลไก
ขับเคลื่อนการบูร
ณาการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ที่
บูรณาการ
เชื่อมโยง
เป้าหมายและ
กิจกรรมปฏิรูป
ด้านอื่นๆ ทั้งการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ
และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การสร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบผู้แทน
จาก 3 กองทุนประกันสุขภาพ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐเห็นชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการ
จัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

360,000

MS1.1

(2) พัฒนา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักที่
จาเป็นสาหรับคน
ไทยทุกคน ที่มี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว

(2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT)
และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน
(LTC) สาหรับผู้ปว่ ยติดบ้านติดเตียง
มีมาตรฐานและบริหารจัดการ
ระบบเดียว
(2.1) ครม.มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และ สปสช. ทาหน้าที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักที่จาเป็นสาหรับคนไทยทุกคน
ให้มีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียว ทั้งด้านขอบเขต
สิทธิประโยชน์ กลไกการเงินการ
คลังและธุรกรรมการเบิกจ่าย (โดย
แยกงบบริการดังกล่าวออกจากงบ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ) และระบบ
บริการรองรับ โดยเฉพาะบริการ
ปฐมภูมิและการมีหมอประจา
ครอบครัว

มีค.-กค.64

600,000

MS1.2

(3) โรคระบาด โรคอุบตั ิใหม่ มีชุด
สิทธิประโยชน์ที่จาเป็นและกลไก
การเงินการคลัง ภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียวสาหรับทั้งคน
ไทยและคนต่างด้าว
(3.1) ครม มีมติมอบ
(4) มีการปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข
และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ให้เป็น
ระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน

กค.-กย.64

100,000

MS1.3

กย.64-มีค.65

1,800,000

MS1.4
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (3) จัดทาข้อเสนอ
ต่อ ครม. เพื่อ
เห็นชอบให้ สปสช.
ขยายการบูรณา
การบริการ P&P
ร่วมกับ สสส.
กระทรวง
สาธารณสุข
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
และกองทุนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
บุรณา
การงบประมาณ
และกิจกรรม P&P
อย่างต่อเนื่อง

(5) ครม. มีมติเห็นชอบให้ สปสช.
ขยายการบูรณาการบริการ P&P
ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณา
การงบประมาณและกิจกรรม P&P
อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย.65

300,000

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบังคับ
สาหรับคนต่าง
ด้าวทุกคนที่เข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดทาภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกันสุขภาพ
ภาคบังคับสาหรับ
คนต่างด้าวที่เข้า
มาประเทศไทย
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบังคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้
อาจนาร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
นักท่องเที่ยว
ผู้ต้องขัง เป็นต้น
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบังคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่

(1) ครม.เห็นชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกันสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่างด้าวที่เดิน
ทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย
และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ
ตามหลักการประกันสุขภาพภาค
บังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การ
จ่ายสมทบเหมาะสม และบูรณา
การการบริหารจัดการระบบเดียว
หรือมาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65

500,000

(1.1) นักท่องเที่ยว
- สิทธิประโยชน์:
ครอบคลุมบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน/
อุบตั ิเหตุ และโรคติดต่อ โรคอุบตั ิ
ใหม่
- งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกันตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ จัดเก็บโดยหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย
- การบริหารจัดการ:
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย
หรือ สปสช. ทาหน้าที่บริหารสิทธิ
ประโยชน์ การเบิกจ่ายค่าบริการ
และระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65

200,000

MS2.1

(1.2) ผู้ต้องขัง
- สิทธิประโยชน์:
ครอบคลุมบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลที่จาเป็น และ
โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่
- งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลตามขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์
- การบริหารจัดการระบบ
เดียว โดย สปสช.ทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ การเงินการคลังและการ
เบิกจ่ายค่าบริการ และระบบข้อมูล

พค.-กย.64

100,000

MS2.1

MS1.5

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS2.1

รับผิดชอบ ทั้งนี้
อาจนาร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
นักท่องเที่ยว
ผู้ต้องขัง เป็นต้น
เสนอ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ (3)โครงการ/การ
(BR0101Xnn) คณะรั
ดาเนิฐนมนตรี
งาน ***
เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 การประกัน
สุขภาพภาคบังคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ
และมอบหมาย
หน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน
สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกัน
สุขภาพภาคบังคับ
สาหรับคนต่าง
ด้าวที่เดินทางเข้า
มาประเทศไทย

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X03 โครงการพัฒนา
และบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบิกจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
และการนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พัฒนาและ
บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบิกจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3
กองทุน เพื่อ
รองรับการนา
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์สาหรับ
หน่วยบริการ ผู้
กาหนดนโยบาย
กองทุนประกัน
สุขภาพภาครัฐ
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

(1.3) แรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้
ทางานในประเทศไทยชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์: บริการ
สาธารณสุขที่จาเป็น เช่นเดียวกับ
คนไทย
- งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกัน (ทุกคนต้องซื้อบัตรประกัน
สุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดเก็บเบี้ยประกัน
- การบริหารจัดการ: มี
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย
หรือ สปสช. เป็นหน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house) และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65

100,000

MS2.1

(1.4) คนที่รอพิสูจน์สถานะและ
สิทธิ (Stateless)
- สิทธิประโยชน์: บริการ
สาธารณสุขที่จาเป็น เช่นเดียวกับ
คนไทย
- งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาคา
ของบประมาณและบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
- การบริหารจัดการ:
สปสช.เป็นหน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house)

กค.64-กย.65

100,000

MS2.1

มค.-ธค.65

19,904,250

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS3.1 MS3.2

(1) มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65

12,515,750

MS3.1

(2) มีการนาข้อมูลการเบิกจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
(2.1) สปสช. เป็นกลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
(2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
กระทรวงการคลัง สานักงาน
งบประมาณ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการ
นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
(2.3) หน่วยบริการ มีการนา
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ให้บริการและพัฒนาบริการเพื่อ

เมย.-ธค.65

7,388,500

MS3.2

และการนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พัฒนาและ
บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
จ่ายและการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เบิกโครงการ/การ
ริการ
(BR0101Xnn) ใช้ดบาเนิ
นงาน ***
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3
กองทุน เพื่อ
สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 รองรับการนา
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์สาหรับ
หน่วยบริการ ผู้
กาหนดนโยบาย
กองทุนประกัน
สุขภาพภาครัฐ
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง
Application
รองรับการนา
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เป็นต้น

สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X04 โครงการนาร่อง
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่า
(Value-Based
Healthcare) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพ
(1) จัดทาข้อเสนอ
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่าโดยใช้
กลไกการเงินการ
คลังที่มีการบูรณา
การในพื้นที่เขต
สุขภาพ โดยนา
ร่องดาเนินการใน
พื้นที่ที่มีความ
พร้อม

(2) มีการนาข้อมูลการเบิกจ่212
าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพกใน
ธ์
(2.1)
สปสช. เป็นกลไกหลั
ของโครงการ
การจัดระบบคื
นข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
(2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
กระทรวงการคลัง สานักงาน
งบประมาณ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการ
นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
(2.3) หน่วยบริการ มีการนา
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ให้บริการและพัฒนาบริการเพื่อ
ประโยชน์การดูแลประชาชน
(2.4) ประชาชน มีการนาข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นัดหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกันโรค และโรค
เรื้อรัง (DM HT)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

มิย.64-กย.65

1,400,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS4.1-MS4.2

(1) มีกิจกรรมหรือพื้นที่นาร่อง
(Sand box) ที่ใช้การจัดบริการ
แบบเน้นคุณค่า (Value-Based
Healthcare) เป็นกลไกบูรณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่
ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการที่บา้ น (Home chemo,
palliative care) บริการอนามัย
แม่และเด็ก บริการโรคหอบหืด
บริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ในเขต
เป็นต้น

มิย.64-กย.65

1,000,000

MS4.1

(2) ระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง กระจายอานาจ
ผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เขตสุขภาพระบบบริการที่พงึ
ประสงค์

มิย.64-กย.65

400,000

MS4.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0703X01 โครงการกากับ
สานักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X05
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมปฏิรูป
ระบบหลักประกัน
สุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดให้มีกลไก/
ระบบการกากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมการ
ปฏิรูประบบ
หลักประกัน
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูป
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ
รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนา/
ขยายผล ข้อจากัด/ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน (ถ้ามี) ทุก 3
เดือน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มีค.64 - ธค.65

500,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS5.1
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่
1(Big Rock)

การปฏิรปู เขตสุขภาพให้มรี ะบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประเทศมีเขตสุขภาพที่มรี ะบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถทาให้เกิดผลสาเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรปู ประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรคไม่ตดิ ต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

BR0705

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านกาลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการ
คลัง 5) ด้านภาวะผู้นา & อภิบาลระบบ ที่เริม่ ดาเนินการสาหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ตดิ ต่อ ผู้สูงอายุ
ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) สาหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รบั ประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2 MS3
MS1
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0705Xnn)
***

มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการ BR0705X01
คลัง และสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(กองตรวจราชการ และกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน)

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการจัดทากลไกการ ข้อเสนอกลไกการบริหาร
บริหารจัดการและบริการ จัดการและบริการ เขต
แบบบูรณาการในเขตพื้นที่ สุขภาพแบบบูรณาการ
เขตสุขภาพนาร่อง

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ
ม.ค. 64 - พ.ย.. 65

ที่มาของ
งบประมาณ

20,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

MS1

การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0705Xnn)
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และสานักงาน
เขตสุขภาพที่ 9)

BR0705X02

โครงการศึกษา
กระบวนการดาเนินงาน
และการบรรลุผลสาเร็จ
ของโครงการสาคัญตาม
นโยบายการปฏิรูปการ
บริหารจัดการเขตสุขภาพ
สู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ด้านสุขภาพ และประเด็น
มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ข้อเสนอปัจจัยสู่
ความสาเร็จในการปฏิรูป
การบริหารจัดการเขต
พัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

2,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ของประเทศ
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
สานักวิชาการ
สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

MS1

การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน)

BR0705X03

โครงการพัฒนาระบบ
ระเบียนสุขภาพ อิเลกทรอ
นิกส์ส่วนบุคคล (Personal
Health Record : PHR)
เชื่อมต่อโปรแกรมการ
จัดการข้อมูลวัคซีนโควิด19 (Line Official
Account หมอพร้อม) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพนาร่องมีระบบ ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถคืน
ข้อมูลให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

10,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส)
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ของประเทศ
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
สานักวิชาการ
สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

MS2
MS3

การปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

8. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
BR0801

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
2. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่างเคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
5. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาคส่วน

BR0802

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

1. กาหนดหน่วยงานหลักในการกากับดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่ มากขึ้น
3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอานาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อ
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

BR0803

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

1. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
2. ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจัดทาสื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจทิ ัล
4. มีการพัฒนาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มคี วามถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)
- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

- สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)
- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

BR0801

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รบั การ
ยืนยันภาครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

บุคลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมให้มีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั และกำร
แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำข่ำวปลอมเพื่อรู้เท่ำทันและรับมือกับข่ำวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

พัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่างเคร่งครัด

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งควำมร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำข่ำยกำรกระทำควำมผิด
กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะห์หลักฐำนกำรกระทำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพด้วยเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน
ดำเนินกำรเชิงรุกกับผู้กระทำควำมผิดโดยกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนกำร

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

กำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขข่ำวปลอมสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องเมื่อให้ควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรที่มี
เนื้อหำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาคส่วน

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

ยกระดับกำรนำเทคโนโลยี อำทิ ระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกับข่ำวปลอม
และปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ทกุ ภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวก
สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแสเพื่อ
ทำกำรตรวจสอบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X01 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปัญหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
News Center:
AFNC)

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30
ก.ย. 64

95,226,800

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X02 โครงการจัดหาชุด
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐาน
อุปกรณ์/โปรแกรม การกระทาความผิดที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
งานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านสังคม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

5,136,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X03 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook
Fanpage "อาสา จับ
ตา ออนไลน์")

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

9,938,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS3.1

ต.ค.63-ก.ย.64

469,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย มีเจ้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลให้มีการ
ระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย มี
ช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
BR0801X04 โครงการอบรมครูไซ - ข้าราชการตารวจในสังกัด
เบอร์
กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน
- มีความรู้ และทักษะ สามารถนา
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน
ประชาชนในชุมชน ให้ได้รู้เท่าทัน
ภัยที่แฝงมากับเทคโนโลยี

โครงการที่ได้รับ MS1,MS2.1,
จัดสรรตาม พรบ. MS2.2,MS3.1,
64
MS4.1, MS5.1,
MS5.2, MS5.3
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รบั การจัจดิทสรรงบประมาณรายจ่
ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และอยู
ะหว่างการด
าเนินงโครงการ
กระทรวงดิ
ลั เพื่อเศรษฐกิจ าBR0801X05
โครงการอบรม
- ข้า่รราชการต
ารวจในสั
กัด
และสังคม (ปอท.)
เสริมสร้าง
สานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ที่
ประสิทธิภาพในการ เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมสามารถ
ตรวจพิสูจน์
นาความรู้ไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
พยานหลักฐานทาง ประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่ปรึกษา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี แก่
เทคโนโลยี
ข้าราชการตารวจในพื้นที่ต่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64

385,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X06 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
ข้าราชการตารวจ
เพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน และประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

1,515,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X07 โครงการอบรมปรับ
พื้นฐานข้าราชการ
ตารวจที่ย้ายมาดารง
ตาแหน่งใหม่ในสังกัด
บก.ปอท.

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X08 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวน
และบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานและการ
ให้บริการประชาชน

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

สานักงาน กสทช.

BR0801X09 กากับดูแลการ
ออกอากาศเนื้อหา
รายการที่มีการ
นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้
ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ผู้รับ
ใบอนุญาต) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
เหมาะสม โดยมีการดาเนินการ
64
ตามกระบวนการทางปกครอง
รวมถึงมีการพิจารณากาหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระทาความผิด
- สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนื้อหา
รายการทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้
เป็นสื่อที่มีความปลอดภัย
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2

ภารกิจประจา
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้ร่รบั ะหว่
การจั
ดสรรงบประมาณรายจ่
ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2564 และอยู
ะหว่างการดาเนินโครงการ
อยู
างเสนอขอรั
บการจัดสรรงบประมาณรายจ่
ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ่ร2565
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0801X10 ค่าบารุงรักษา
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐาน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
และสังคม
โครงการเพิ่ม
การกระทาความผิดที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพงาน
และเพียงพอ
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการให้บริการ
ด้านสังคม นย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0801X11 โครงการศู
มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
1 ต.ค. 64 – 30
และสังคม
ประสานงานและ
สถานที่ และบุคลากรในการ
ก.ย. 65
แก้ไขปัญหาข่าว
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center:
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
AFNC)
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1,789,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2

98,787,700

เสนอขอตั้ง
MS1,MS2.1,
งบประมาณในปี 65 MS2.2,MS3.1,
MS4.1, MS5.1,
MS5.2, MS5.3

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X12 โครงการศูนย์ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี (Digital
Forensic Center)

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

25,782,000

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X13 โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานความ
ร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
(Cyber Crimes And
Cyber Security
Cooperation
Center)

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

5,000,000

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801X14 โครงการพัฒนา
มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
คลังข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก เพื่อ
เพื่อการ
เป็นรากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
เชิงรุก

ต.ค.64 - ก.ย.65

93,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801X15 โครงการบริหาร
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
จัดการข้อมูลข่าวสาร ภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่ถูกต้อง
เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65

18,472,512

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2

เสนอขอตั้ง
MS3.2, MS3.3
งบประมาณในปี 65

MS 1

MS 1

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจทิ ัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทาข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีนัยสาคัญฯ ได้ทัน
ต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทาโครงการที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจระวังป้องกัน แก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการทางาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลข้อมูลและสามารถนามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

BR0802

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มสี ถานะทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสาร
ในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภยั พิบตั ิ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รบั การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระทาความผิดบนโลกออนไลน์อย่าง
เป็นระบบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มอี านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

สร้ำงควำมตระหนักในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนื้อหำให้มีคุณภำพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรให้รำงวัลหรือกำรยกย่องสื่อที่มีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหำต่อสังคม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ขอ้ มูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็น
เครือ่ งมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS4.1, MS4.2
MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การกากับดูแลสื่อออนไลน์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X01 โครงการจ้างเหมา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
1 ต.ค. 63 - 30
และสังคม
เฝ้าระวังเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
ก.ย. 64
ผิดกฎหมาย
กฎหมาย
(Facebook
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
Fanpage “อาสา วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
จับตา ออนไลน์") ขอต่อศาลให้มีการระงับการ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X02 โครงการศูนย์
มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
25 ม.ค. 64 – 30
และสังคม
ประสานงานและ สถานที่ และบุคลากรในการ
ก.ย. 64
แก้ไขปัญหาข่าว ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center: ประสานงาน ทั้งภาครัฐ
AFNC)
และภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนั ท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

สานักงาน กสทช.

BR0802X03 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนา
กลไกหรือ
มาตรการป้องกัน
การรังแก ข่มขู่
คุกคาม สตรี เด็ก
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการป้องกันการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ
2.เกิดการพัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์
สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับสตรี
เด็กและเยาวชน ส่งผลให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะความฉลาดทางดิจิจัล
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X04 โครงการจ้างเหมา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
และสังคม
เฝ้าระวังเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
ผิดกฎหมาย
กฎหมาย
(Facebook
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
Fanpage “อาสา วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
จับตา ออนไลน์") ขอต่อศาลให้มีการระงับการ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

9,938,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1
MS2

95,226,800

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2,
MS5

มค. - ธค.64

2,968,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1
MS2

224
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รับการจัดจสรรงบประมาณรายจ่
าปีงบประมาณ
พ.ศ.นย์2564 และอยู
่ระหว่างการด
กระทรวงดิ
ิทลั เพื่อเศรษฐกิจ ายประจ
BR0802X05
โครงการศู
มีระบบงาน
เครื่องมืาเนิ
อ นอุปโครงการ
กรณ์
และสังคม
ประสานงานและ สถานที่ และบุคลากรในการ
แก้ไขปัญหาข่าว ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center: ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
AFNC)
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30
ก.ย. 65

98,787,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิม่ เติมว่า เนื่องจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรจัดทาข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพิม่ เติมทีจ่ ะช่วย
ขับเคลื่อนกิจกรรมทีม่ ีนัยสาคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาจัดทาโครงการทีจ่ ะช่วยสร้างแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการทางาน รวมทัง้ เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ทีส่ ามารถประมวลข้อมูลและสามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0803

การยกระดับการรูเ้ ท่าทันสื่อ

1) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รบั การบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565
2) ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตวั ชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และ
ประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
(1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสาคัญของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม
(2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผล
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รบั และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
(3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
(4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จานวนรายการที่มเี นื้อหาสาระสร้างสรรค์มปี ระโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างผู้มอี ารยธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

- กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

- สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

- สถำบันอุดมศึกษำ

- กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หลักสูตรกำรรู้เท่ำทันสื่อ Media Literacy (Thai
MOOC) คณะกำรสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

- โรงเรียนในสังกัด กทม.
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
- กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี (สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ปลูกฝังให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสื่อ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63- ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เท่ำทันสื่อสำหรับเยำวชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้นำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หลักสูตรด้ำนสื่อศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบังคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในปี 2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

หลักสูตรกำรรู้เท่ำทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยุคนิวนอร์มอลตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ
และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่งเสริมให้นักศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดทำเนื้อหำของสื่อสำหรับเผยแพร่ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบตั ิจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรทำข่ำว ทำสื่อ เกิดควำมตระหนักในกำรนำเสนอและเสพข่ำวในทุกมิติ จรรยำบรรณในกำรทำสื่อ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

กระบวนกำรสำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถนำ
ผลกำรสำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ผลสำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย
จัดทำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบุคคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลสื่อและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสื่อในยุคดิจิทลั

ต.ค. 63 - ก.ย.65

สื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงควำมจำเป็น ประโยชน์จำกกำรรู้เท่ำทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิด
ควำมตระหนักรู้ กำรเลือกบริโภคสื่อ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (M2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
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ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรูด้ า้ นสื่อสารมวลชนที่รเู้ ท่าทันสื่อ

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

บุคลำกรผู้สอนด้ำนกำรสื่อสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สร้ำงให้นักศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพที่มีพื้นฐำนด้ำนผู้สื่อข่ำว นักข่ำว
ในกำรเป็นกลุ่มนักสื่อสำรมวลชนรุ่นใหม่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ประชำชน/เครือข่ำยนักสื่อสำร มีควำมรู้เท่ำทันสื่อและข่ำวปลอม สำมำรถสื่อสำรข้อมูลกันได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS3

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

MS2.2

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

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
BR0803X01 โครงกำรจัดกำร ปีงบประมำณ 2564 จำนวน
ม.ค. 64 - ก.ย .64
เรียนกำรสอน
นักศึกษำลงทะเบียน 2,000 คน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทั่วไป
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803X02 งำนสนับสนุน
ภำรกิจ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม กำร
พัฒนำคนไทย
กลุ่มเป้ำหมำย
(เด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ) เพื่อ
เตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับกำรทำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคง
ปลอดภัย)

เพื่อให้ประชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพื่อเป็น Digital
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี
และได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภัย โดยกิจกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. สื่อกำรเรียนรู้ พัฒนำคนไทย
กลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ) เพื่อเตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen จำนวน 15 เรื่อง
2. คนไทยกลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก
เยำวชน ผู้สูงอำยุ) มีควำมตระหนัก
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิด
ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital
Literacy) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

1 ต.ต. 63 - 30
ก.ย. 64

466,000

เงินนอก
งบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

9,409,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 3.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

BR0803X03 โครงกำรยกระดับ ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 2,000 คน
ทักษะดิจิทลั
สำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
- กิจกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเป็น
กำลังคนดิจิทลั สู้
ภัยไซเบอร์

สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย

BR0803X04 กำรจัดอบรม
สัมมนำให้กับ
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบันเทิง
และสื่อมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ให้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยุค 5G
และ New
Normal

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

BR0803X05 โครงกำรกำร
สถำบันฝึกอบรมมีเนื้อหำกำรอบรม ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64
พัฒนำและ
เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ
ยกระดับศักยภำพ
นักวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพระนคร

สำนักงำน กสทช.

BR0803X06 โครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกี่ยวกับกิจกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทัศน์ เพื่อกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำง
รู้เท่ำทัน

เพื่อยกระดับกำรรู้เท่ำทันสื่อของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบันเทิง
และสื่อมวลชนร่วมไปถึงประชำชน
ให้มีควำมสอดคล้อง กับ
สถำนกำรณ์เทคโนโลยีดิจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
และบุคลำกรด้ำนกำรสื่อสำรให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกำร สื่อสำรในยุค
ดิจิทลั ซึ่งอยู่ในกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่ 3 กำรยกระดับกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ ในขั้นตอนที่ 2 กำรรณรงค์
กำรรู้เท่ำทันสื่อ และขั้นตอนที่ 3
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรสอนและ
ให้ควำมรู้ด้ำนสื่อสำรมวลชนที่
รู้เท่ำทัน (จำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกิจกำรกระจำย
เสียงและโทรทัศน์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงรู้เท่ำทัน ในระดับ
มัธยมศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

พ.ย. 64

ปี 2564

9,315,300

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 1.1

2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

2,560,000

-

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 4.3

เงินนอก
งบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

โครงการซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มกี ารดาเนินงานตามมติที่ประชุม ซึ่งยังไม่ได้ขอ้ ยุตกิ ับหน่วยงาน****
โครงการ
รหัสโครงการ
ความเห็น/แนวทางการดาเนินงาน
/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X07 ยกร่ำงหลักสูตร ประสำนควำมร่วมมือจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสื่อสำรมวลชนจำก
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำรรู้เท่ำทันสื่อใน มหำวิทยำลัยที่มกี ำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกันพิจำรณำเพื่อดำเนินกำร
ระดับอุดมศึกษำ ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกมหำวิทยำลัย และให้มีคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ดำเนินกำรด้วย
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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โครงการ
รหัสโครงการ
ความเห็น/แนวทางการดาเนินงาน
/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X08 ยกร่ำงหลักสูตร ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนฯ เพื่อให้กำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำรรู้เท่ำทันสื่อใน เท่ำทันสื่อมีกำรกำหนดมำตรฐำนและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับ
ประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X09 โครงกำรอบรม
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม ประชำสัมพันธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อให้กับบุคคลทุกช่วงวัย
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชำสัมพันธ์
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อให้กับ
บุคคลทุกช่วงวัย
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X10 โครงกำรเพื่อ
ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำรให้
อย่ำงต่อเนื่อง
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X11 โครงกำรสำหรับ ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจำกปัจจุบนั มีข่ำวสำรที่บดิ เบือน หรือเป็นเท็จ และ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชำชนใน
ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ
ชุมชนและผู้สูงอำยุ รวมทั้งสร้ำงช่องทำงและลดข้อจำกัดในกำรสื่อสำร
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง

9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสังคม
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

9. สังคม
BR0901 การมีระบบการออมเพือ่ สร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช
3. * อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพืน้ ที่
1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ ีการบูรณาการในระดับพืน้ ที่
เพือ่ ให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง

1. การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ จั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยืน่ คาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพือ่ อานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการ
ออกบัตรประจาตัวคนพิการ
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้ ภายในปี 2565

BR0904 การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กบั ทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั ประชาชน

1. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูปและนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมาย
อื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ ิน ตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทา
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ ินของสานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นทีด่ ินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กบั เอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบญ
ั ญัติอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดทีด่ ินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสานักงาน การ
ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได้
4. เริ่มปฏิบตั ิการให้เช่าซื้อทีด่ ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าทีเ่ หมาะสมและจาเป็น ทัง้ การสร้างความตก
ลงกับกรมทีด่ ินและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0901

กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน (สานักงานประกันสังคม)
- กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
กบช.)

เม.ย.-64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.-64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ก.ย.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

ธ.ค.-65

มีขอ้ เสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน

ธ.ค.-64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช.

ธ.ค.-64

เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
* อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS2.1, MS2.2

MS1,
MS1.4, MS2.3

MS1.3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้ ร่าง พ.ร.บ. กบช.
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ มีผลบังคับใช้
ที่เพียงพอ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

195 (ล้านบาท)

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ตามงบประมาณ
เสนอขอตั้ง
ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณในปี 65

MS 1

ด้านสังคม

MS 2

ด้านสังคม
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

ผลักดันให้มฐี านข้อมูลทางสังคมและคลังความรูใ้ นระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

BR0902

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สาหรับการประกอบอาชีพที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รบั
ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรุงเทพมหานคร

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค.-ธ.ค. 64
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
มิ.ย.-ก.ค. 65
ก.ค.-ต.ค. 65
ก.ค.-ก.ย. 65
ก.ย.-ต.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มกี ารบูรณาการในระดับพื้นที่
มีกลไกและกระบวนงานในการดาเนินงาน
มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดกลุ่มการใช้ขอ้ มูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มีระบบคลังความรูด้ า้ นอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอร์ม (Platform) เรื่อง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1

MS2.1

MS1.2, MS1.3

MS2
MS2.2

MS3.1

MS3
MS3.2

MS4
MS4.1, MS4.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X01 โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
ระบบข้อมูลกลาง แห่ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระยะที่ 2

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ธันวาคม 2564 กรกฎาคม 2565

6,623,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

-
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รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X02 โครงการจ้างเหมา จานวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน
บริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห์
และประมวลผล
ข้อมูล

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1,440,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X03 โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

47,100,000

MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน

BR0902X04 การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนา
ชุมชน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

413,418,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กรมการปกครอง

BR0902X05 โครงการพัฒนา จานวน 7,255 ตาบล
ตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon
Smart Team)

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2,701,876,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X06 โครงการบูรณา เชิงผลผลิต
การฐานข้อมูล
1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ขนาดใหญ่ (Big และบูรณาการข้อมูลทั้งภายใน
Data) เพื่อบริหาร และภายนอกกระทรวง พม.
สวัสดิการสังคม
2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

30,245,400

MS 1 - MS3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X07 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม
(Social Welfare
Data
Management
Platform)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

27,294,440

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2564

10,629,600,000

เงินนอก
MS 1 - MS 4
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

12.9 ล้านครัวเรือน

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล
การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ สาหรับ
การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง
พม. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล เพื่อเตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้

กระทรวงการอุดมศึกษา
BR0902X08 โครงการยกระดับ มี Community Big Data ของ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เศรษฐกิจและ
3,000 ตาบล
สังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (1
ตาบล 1
มหาวิทยาลัย)

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

BR0902X09 โครงการพัฒนา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด
(โครงการส่งเสริม
และเพิ่มองค์
ความรู้ในการบูร
ณาการสถิติจาก
ข้อมูลการ
บริหารงานและ
สถิติจากการ
สารวจในระดับ
พื้นที)่

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ BR0902X10 โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
สร้างเสริมสุขภาพ
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ที่มาของ
งบประมาณ

(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ

MS 3

MS 1 - MS3
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รบั สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) คนพิการทุกคนไม่มขี อ้ จากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบนั และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
เพื่อให้คนพิการได้รบั การสนับสนุนอย่างรอบด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ - องค์กรด้านคนพิการ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สานักงานสถิติแห่งชาติ -กรมการแพทย์

BR0903

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ที่ปจั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพิการ คานิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การประเมินความพิการเชิงประจักษ์

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

การสารวจคนพิการที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขการยื่นคาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึง
การออกบัตรประจาตัวคนพิการ

ม.ค. 64 - มี.ค. 65

ลดเอกสารประกอบการยืนคาขอมีบตั รประจาตัวคนพิการ

ม.ค.64 - มี.ค.65

การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้ นคนพิการ

ม.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

การพัฒนาระบบบัตรประจาตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ม.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3, MS3.1

MS3
MS3.2, MS4.1

MS1, MS2

MS4
MS4.2

MS1.1, MS1.2, MS2.1
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903X01 การเชื่อมโยงข้อมูล มีระบบการให้บริการ (One Stop
การจัดทาระบบ Services) ในการออกบัตร
ข้อมูลด้านคนพิการ ประจาตัวคนพิการ ณ
สถานพยาบาลและระบบบัตร
ประจาตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 30 กย. 64

5,000,000

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903X02 กิจกรรมปฏิรูปการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตค
พิการ

1 ต.ต. 64 30 ก.ย. 65

64,101,200

- คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
- การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ
สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1 - MS 4

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS 4
งบประมาณในปี 65
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดว้ ยตนเอง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0904

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
จัดทาร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ

ม.ค.-พ.ค. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

เม.ย.-พ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
มีแนวทางการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
มีคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
มีระบบการติดตามผลการจัดตั้งชุมชน และผลการดาเนินงานของชุมชน
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

ม.ค.-เม.ย. 64

ม.ค.-ก.ย. 64
ม.ค.-ก.ย. 64
ม.ค.-ก.ย. 64
พ.ค.64 - ม.ค. 65
พ.ค.-ส.ค. 64
พ.ค. 64 .- ม.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS3.1

MS1
MS1.2

MS2

MS4.1, MS4.2

MS3

MS2.1, MS2.2

MS4

MS3.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X01 การจัดทาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. ....

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

มีระเบียบ
มกราคม 2564 กระทรวงมหาดไทย พฤษภาคม 2564
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. .... จานวน
1 ฉบับ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X02 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน เทศบาลจานวน
พฤษภาคม 2564 - *หมายเหตุ :
ด้านชุมชนสาหรับองค์กรปกครอง 2,472 แห่ง และ
มกราคม 2565 จัดทาในรูปแบบ
ส่วนท้องถิ่นและสาหรับ
เมืองพัทยา 1 แห่ง
e-book โดยไม่ใช้
คณะกรรมการชุมชน
งบประมาณ

MS 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X03 การติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
กรุงเทพมหานคร
BR0904X04 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

เทศบาลจานวน
ตุลาคม 2564 2,472 แห่ง และ
ธันวาคม 2565
เมืองพัทยา 1 แห่ง
แก้ไขระเบียบ
มกราคม 2564 กทม. ว่าด้วย
กันยายน 2564
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
พ.ศ.... จานวน 1
ฉบับ

MS 4

กรุงเทพมหานคร

แก้ไขระเบียบ
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ.
..... จานวน 1
ฉบับ

MS 2

BR0904X05 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
.....

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านสังคม
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การสร้างมูลค่าให้กับที่ดนิ ที่รฐั จัดให้กับประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รบั การจัดสรรที่ดนิ จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดนิ ที่ได้รบั จากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
- สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
- กรมธนำรักษ์ - กรมที่ดิน - สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

BR0905

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

นาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ เรือ่ ง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ปฏิรปู และนโยบายจัดที่ดนิ ใน
กฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดนิ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทา

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดนิ และเริม่ ประเมินมูลค่าที่ดนิ ของสานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดนิ กรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ติดตามอนุบญ
ั ญัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดนิ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
การปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ได้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เริม่ ปฏิบตั กิ ารให้เช่าซื้อที่ดนิ ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจาเป็น ทั้งการสร้างความ
ตกลงกับกรมที่ดนิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดนิ ด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการ
ผ่อนชาระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดนิ ที่รฐั ให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2, MS3, MS4, MS5

MS1

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำติ (สคทช.)

BR0905X01

โครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ใน
กำรดำเนินงำน
เพื่อกำรสร้ำง
มูลค่ำที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน

ศึกษำแนวทำง มำตรกำรในกำร
สร้ำงมูลค่ำทุ่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชำชนเพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของกิจกรรมปฏิรูปที่ 5

ม.ค. - ธ.ค. 65

5,000,000
บำท

เสนอขอ
งบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.
2565

MS 1
MS 5
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

BR0905X02

กรมธนำรักษ์

BR0905X03

โครงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินทำกิน
แก่เกษตรกรรำย
ย่อยแล
ผู้ด้อยโอกำส
กิจกรรม
กำรศึกษำ
ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและ
ประชำชน
กำรสำรวจข้อมูล
และปรับปรุง
รำคำประเมินที่ดิน
ใน
กรุงเทพมหำนคร
และ ในภูมิภำค

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำร BR0905X04
ที่ดิน (องค์กำรมหำชน) (บจธ.)

ศึกษำแนวทำง
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เป็น
หน่วยงำนที่ทำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

เพื่อให้ได้ร่ำงพระรำชบัญญัติกำร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่ ทั้งฉบับที่มี
ควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั

4,879,100
บำท

งบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.
2564

1. เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล ให้
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปีงบประมำณ
งบประมำณ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับ
พ.ศ. 2564
แผ่นดินประจำปี
กำรนำเข้ำระบบประเมินรำคำที่ดิน
18,002,750 บำท พ.ศ. 2564 และ
2. เพื่อสำรวจข้อมูลหน่วยงำนที่ดิน
พ.ศ. 2565
ที่มีผลต่อกำรประเมินรำคำที่ดิน
ปีงบประมำณ
และนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
พ.ศ. 2565
ปรับปรุงหน่วยงำนที่ดินสำหรับ
27,887,690
กำหนดหน่วยงำนที่ดินเพิ่มเติมตำม
บำท
ข้อเท็จจริงของสภำพพื้นที่ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง
3. เพื่อสำรวจข้อมูลรำคำซื้อขำยที่
มีผลต่อรำคำประเมินที่ดิน และ
กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลรำคำซื้อ
ขำยพื่อนำไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดรำคำหน่วยที่ดิน
ให้สอดคล้องกับข้อมูลรำคำตลำด
4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ที่ดินและข้อมูลรำคำซื้อขำยให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
5. เพื่อจัดทำร่ำงบัญชีรำคำ
ประเมินที่ดินและร่ำงแผนที่
ประกอบกำรประเมินรำคำที่ดินให้
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบนั

เป้ำหมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให้ บจธ.
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเป็น
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินรำคำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดให้กับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อให้ได้รำยละเอียด ในกำร
ดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมและสำ
มำรรถดำเนินกำรได้โดยเร็ว อำทิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพันธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ
แหล่งทุน และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกัน เป็นต้น

1 มี.ค. 2564 31 ก.ย. 2565

12,000,000
บำท

MS 3
MS 4

MS 2

ขอรับจัดสรรงบ MS 5
แผนปฏิรูปประเทศ
กลำงเพิ่มเติม ศึกษำควำม
ด้ำนสังคม
เป็นไปได้ใน
ประเด็นกำรปฏิรูป 4
กำรตั้งหรือควบ ระบบสร้ำงเสริม
รวมองค์กรที่
ชุมชนเข้มแข็ง
จะช่วยซื้อขำย
กิจกรรม ผลักดัน
ที่ดินด้อยค่ำ
พ.ร.บ. ธนำคำรที่ดนิ
สิทธิกำรเช่ำ
กำรเช่ำซื้อ โดย
กำรผ่อนชำระ
กำรประกัน
ควำมเสี่ยงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ให้เช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์

สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ประชำชนใช้
โครงการ/การ
ตำม***
(BR0101Xnn) ประโยชน์
ดาเนินงาน
กิจกรรม Big Rock

และกำรบังคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อให้ได้รำยละเอียด ในกำร
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ดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมและสำ
มำรรถดำเนินกำรได้โดยเร็ว อำทิ
วิธีกเป้
ำรกำรประเมิ
นมูลตค่/ผลลั
ำที่ดินพแต่ธ์
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ละประเภทของโครงการ
หลักเกณฑ์ในกำร
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
โครงการ
และควำมสัมพันธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ
แหล่งทุน และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซึ่งมี
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดให้กับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
และเอกชน เพื่อเป็นรูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ดำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ที่มาของ
งบประมาณ

กำรเช่ำซื้อ โดย
กำรผ่อนชำระ
กำรประกัน
ควำมเสี่ยงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
กรณีเป็นการ
ใช้ ให้ส่งเช่ผลต่
ำ หรืออ
ดาเนินการตาม
อืเป้
่นๆาหมายย่
ในเชิง อย
พำณิ
ย์ า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ได้มชากกว่
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

10 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านพลังงาน
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัส BR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

10. พลังงาน
BR1001

ศูนย์อนุมัตอิ นุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการ
ไฟฟ้าที่แท้จริง

1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

BR1002

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

1. มีศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
2. มีขอ้ มูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

BR1003

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพือ่ การเปี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New
S-Curve)

1. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพือ่ เพิม่
การแข่งขัน

1. มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
3. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

BR1004

BR1005
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

BR1001

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการ
กาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
ในการอานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการ
อนุมัติอนุญาตจากสานักงาน กกพ.

ธ.ค.-64
ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

ต.ค. 63 - กย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 3

MS 1.1

MS 1.2, MS 1.3
MS 1, MS 2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

-

-

สานักงาน กกพ.

BR1001X01

การปรับปรุงอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(OSS) เพื่อลดขั้นตอนและการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing
Scheme และปรับปรุงรายการ
เอกสารการขออนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65

สานักงาน กกพ.
ร่วมกับ กฟน./กฟภ.

BR1001X02

กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับ
อนุญาตจากสานักงาน กกพ. ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. 65

สานักงาน กกพ.

BR1001X03

การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

MS1

MS1.3

-

ม.ค. - ธ.ค. 65

ส่งผลต่อเป้าหมาย กรณีดาเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดิม)
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

20,000,000

-

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1
MS2

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)
BR1001X04

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
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

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย กรณีดาเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดิม)
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS 2

พ.ค.64
ธ.ค.65
-

-

สานักงาน กกพ.

BR1001X05

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และ
ระบบ KPI ติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ ในการอานวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า
หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ
อนุญาตจากสานักงาน กกพ.

12 ต.ค. 63

-

-

MS3

สานักงาน กกพ.

BR1001X06

มีระบบ KPI สาหรับการติดตาม
ประเมินผลคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน และจัดทาร่าง
กฎหมาย ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบ กกพ.
เรื่องที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ และ (ร่าง)
ระเบียบ กกพ. เรื่องมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมฯ

ต.ค. 63 - กย. 64

-

-

MS3

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน
2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนาข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจยั เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

BR1002

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน

มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทาให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย.-65

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1

MS 3.2

MS 3.1

MS 2
MS 3
MS 4

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย
(ได้มากกว่า 1)

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X01

การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ธ.ค.63 - มี.ค.64

BR1002X02

การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการของ
ศูนย์ (จ้างเหมาบริการ)

ต.ค.64 - ธค.65

540,000 งบประมาณแผ่นดิน

BR1002X03

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65

N/A งบกองทุนอนุรักษ์ฯ

BR1002X04

โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ
Data Visualization เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65

10,033,659 งบประมาณแผ่นดิน

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X05

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจสาหรับการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X06

โครงการประเมินผลการดาเนินงานของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65

N/A

ไม่ใช้งบประมาณ

N/A

4,484,600 งบประมาณแผ่นดิน

MS1
MS1
MS1 MS2 MS3
MS1 MS2

MS1

MS4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยนากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
สานักงบประมาณ (สงป.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)

BR1003

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง

ธ.ค.-64

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

มีแนวทางปฏิบตั ิทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สาหรับธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน
เสนอหลัการและแนวทางการดาเนินงานของธุรกินบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี

มี.ค. 64
มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีแนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ธ.ค. 64

มีแนวปฏิบตั ิและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO)
มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

ธ.ค. 64
ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1.1

MS 1.3
MS 1.4

MS 1.2

MS 2

MS 1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn
)

โครงการ/การดาเนินงาน

BR1003X01 ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษทั จัด
การพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
BR1003X02
แนวทางนาร่องบริษทั จัดการพลังงานใน
หน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุดโครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

มี.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS1

ม.ค. - ธ.ค. 65

-

-

MS2

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านทีเ่ กี่ยวข้อง

ประเด็นการปฏิรูปที่ 14
การใช้มาตรการบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New
S-Curve)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
พร้อมกับรองรับการเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นประเทศเข้าสู่
Thailand 4.0

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เกี่ยวข้อง)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.)

BR1004

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ที่มมี ลู ค่าสูงขึน้ และรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

ธ.ค. 64

กาหนดแนวทางการดาเนินการและสิทธิประโยชน์สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 2.1

MS 1

MS 2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ (บาท)
เริ่มต้นและสิน้ สุดโครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
ย่อย
(ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

BR1004X01 โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝั่งงทะเลตะวันออก และพื้นทีที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

17,000,000

กองทุนเงิน
อุดหนุนสัญญา
และสัมปทาน

MS1

ประเด็นปฏิรูป 8 :
การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ 4
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

BR1005

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ต.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการกาหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and
Distribution)

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สานักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีแผนที่นาทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.)

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access (TPA) (สานักงาน กกพ.)

มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
(สนพ./สานักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกีย่ วข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

จัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่ งและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

นาก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิดอืน่ มาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง ) ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 3.1

MS 1.3

MS 1.1

MS 2.1
MS 2.1

MS 2.2

MS 1

MS 2.3, MS 2.4
MS 3.2, MS 3.3,
MS 3.4
MS 1, MS 2, MS 3
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MS 1, MS 2, MS 3

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ
(บาท)

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X01 โครงการสารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่
เกิดขึน้ จาก Disruptive Technology

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X02 การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับ
ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

ต.ค.63 - ก.ย.65

สานักงานนโยบายและแผน
BR1005X03 โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขัน
พลังงาน (สนพ.)
ในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
สานักงานคณะกรรมการกากับ
BR1005X04
การกาหนดหลักเกณฑ์การกากับการเปิด
กิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
ให้ใช้หรือเชือ่ มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(ในพื้นที่ โครงการ ERC Sandbox)
- สานักงาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่ายจัดทาหลักเกณฑ์การกากับการ
เปิดให้ใช้หรือเชือ่ มต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสาหรับ บุคคลที่สาม
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้
ความเห็นชอบ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

23 มี.ค. 63 - ธ.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

BR1005X06 เสนอ กพช. เพื่อพิจารณานโยบายการ
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2564-2568
(นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า)

ม.ค. 64-มี.ค.64

สานักงานคณะกรรมการกากับ
BR1005X07 กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่า
กิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64

1) เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์
การกากหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้า

ไม่ใช้งบประมาณ

12,390,000

MS1.1

-

MS1.2
MS1.3

งบประมาณแผ่นดิน

MS2.1

ไม่ใช้งบประมาณ

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนากาลังการ
ผลิตไฟฟ้า

MS2.2

ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.2

-

ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.3
-

ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.3
-

เม.ย. - พ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.3
-

2) กกพ. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภายใน ก.ย. 64
BR1005X08 การจัดทาและเสนอ กพช. พิจารณา
ม.ค. 64 - มี.ค. 64
กรอบแนวทางการบูรณาการทางานเพื่อ
จัดทาแผนบูรณาการลงทุนและการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) /สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (สานักงาน กกพ.)

BR1005X09 จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สนพ.
ภายใต้คณะทางานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า - นาส่งแผนบูรณาการฯ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ.
นาเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
พลังงานที่เกีย่ วข้องกับก๊าซธรรมชาติ

ม.ค. 63-ธ.ค. 64

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

-

BR1005X05 จัดทาข้อกาหนดการใช้หรือเชือ่ มต่อ
สาหรับบุคคลที่สาม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพื้นที่
โครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA
Code ได้ก็ต่อเมือ่ ภาคนโยบายมีการ
ทบทวนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้
สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้ว

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

15,000,000

-

MS2.3
MS2.4

-

MS2.4

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS 3.1

ประเด็นปฏิรูป 6 :
ปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ
(บาท)

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ (ชธ.)

BR1005X11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการประเมินศักยภาพเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ เพื่อการกากับดูแลการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการ
เปิดยืน่ ขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทาระบบสารองข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษา
ศักยภาพเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

ปีงบประมาณ 2565

กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ (ชธ.)

BR1005X12 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ประเมินสภาพติดตัง้ อุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลง
สารวจที่กาลังจะสิ้นอายุสัมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X13 การนาก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชือ้ เพลิงฟอสซิลมา
ใช้สร้างประโยชน์สูงสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X14 การจัดทาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X15 มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของ
ภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub)

เสนอขอตัง้
งบประมาณ ในปี 65 -

MS 3.2

งบกลาง

MS 3.2

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.3

ม.ค. 64-ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.4

ม.ค. 64-ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.5

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4,000,000

78,360,000

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนากาลังการ
ผลิตไฟฟ้า

ประเด็นปฏิรูป 7 :
ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาติ

11 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))
11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รหัสBR

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1101

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ 1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ ที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)
ทุจริต
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.และสานักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR1102

การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

BR1103

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบตั ิในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

BR1104

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

BR1105

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่าง
ครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทาระบบให้มีการ
แจ้งผลการติดตามให้กบั ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพือ่ สร้างความเชื่อมั่น
และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และ
สื่อมวลชน เพือ่ ปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็น
หูเป็นตา
1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออก
กฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กบั การสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชนตลอดจนกาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทางานบนฐานดิจทิ ัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ
มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จานวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตน
รับผิดชอบ มีจานวนลดลง
4. นิติบคุ คลที่กระทาความเสียหายให้กบั ประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบตั ิงานอยู่ เพือ่ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กบั หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนิน 1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการ
โครงการขนาดใหญ่
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพือ่ ยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิง
นโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ท้องที่ของตนองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

BR1101

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 5 เครือข่ำย)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 5 จังหวัด (ปี 64)
- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 39 จังหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เกิดกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรที่สำคัญ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมำ บูรณำกำรร่วมกัน ร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ท.และสำนักงำน
ป.ป.ช. ด้ำนกำรตื่นรู้ ตระหนัก ถึงควำมสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ำยจำกกำรทุจริต
มีแผนงำน มำตรกำร และกิจกรรมสำคัญ ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักงำน ป.ป.ท. ป.ป.ช.
และหน่วยงำนอื่นๆ ในระดับพื้นที่
- ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด 25 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด 1,565 ตำบล
มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้ง กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทีสมัชชำประชำชนในระดับตำบล
- ปี 2564 จำนวน 15 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 1,565 ตำบล
มีกำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรร่วมกับองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกุศลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน อำทิ สำนักงำน
ป.ป.ช. ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต ศูนย์คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ธ.ค. 65

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
ม.ค. 65 - มี.ค. 65

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เม.ย. 64 - ก.พ. 65
ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน
อย่ำงน้อย 2 แนวทำง

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีแนวทำงที่ปฏิบตั ิร่วมกันในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกับ สำนักป.ป.ท.

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

มิ.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง อำทิ คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

- มีคู่มือและเครื่องมือกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564
- มีคู่มือและเครื่องมือกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน ปี 2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3

MS3.1, MS3.2,
MS4.1

MS1..1, MS1.2,
MS4.1

MS3

MS1

MS2.1
MS2.3

MS4.2

MS2.2

MS4

MS2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

BR1101X01 โครงกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน
องค์กรชุมชนที่ดำเนินกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับ
จังหวัด ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด
ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด
2. มีจำนวนตำบลที่มีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและต่อ
ต่ำนกำรทุจริตในพื้นที่ ปี 2564
จำนวน 25 ตำบล ปี 2565 จำนวน
1,565 ตำบล
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เครื่องมือกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตของภำคประชำชน
องค์กรชุมชน

วันที่ 1 มกรำคม
2564 วันสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
2565

ปี 2564 จำนวน เงินนอก
MS1 และ MS2
5,520,100 บำท งบประมำณ/แหล่ง
(เสนอขอ
เงินได้รำยได้อื่น
งบประมำณจำก
กองทุนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต
แห่งชำติ) ปี 2565
จำนวน
261,131,300
บำท (เสนอ
แผนงำนบูรณำ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อ
สนง.ปปช.

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X02 โครงกำรพัฒนำ
แผนที่พื้นที่เสี่ยง
ต่อกำรทุจริตใน
ประเทศไทยอย่ำง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนื่อง
จำกโครงกำรปัก
หมุดพื้นที่เสี่ยงต่อ
กำรทุจริต)

1.เกิดฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเรียง
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
และวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
64
เพื่อใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ปอ้ งกัน
กำรทุจริต ปรำบปรำมกำรทุจริต
รวมถึงเครือข่ำยภำคประชำชน
นำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
2. กำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตทั้งระดับของเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทุจริตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ได้รับ
ข้อมูลที่พอเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรทำงำน ทั้งในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุ ริตที่เกิดขึ้นในอดีต
และปัจจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตในประเด็นนั้น ๆ

2,250,800 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

256
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X03 โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
กับสำนักงำน ป.ป.ช. ในกำร
64
ป้องกันกำรทุจริต ในกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคลื่อนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏิบตั ิ
3.เกิดเครื่องมือในกำรนำไปใช้ใน
กำรป้องกันกำรทุจริต

633,500 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X04 โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบ้ำน ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึง
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
ปัญหำ เข้ำใจและประพฤติปฏิบตั ิ
64
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัป
ชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนัก
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ
4. เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปัญหำไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1,192,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X05 โครงกำร
STRONG –
องค์กรพอเพียง
ต้ำนทุจริต

1. องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
64
ส่วนท้องถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทั้ง
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ

2,731,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจ257
ริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ
จ ภำคเอกชนต/ผลลั
และ พธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ รัฐวิสเป้ำหกิ
าหมาย/ผลผลิ
วนท้องถิ่นองค์กร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** องค์กรปกครองส่
ของโครงการ
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X06 โครงกำร
1. ชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
STRONG - จิต โดยกำรมุ่งพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไป
64
พอเพียงต้ำนทุจริต ข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทั้ง
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
ชุมชน ส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนนำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพื้นที่

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X07 โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภิบำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรร
มำภิบำลในภำคเอกชน จำนวน 1
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏิบตั ิในระดับ
พื้นที่ จำนวน 1 ชุด
3. จำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภิบำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

530,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

BR1101X08 โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
64
กิจกรรมกับสำนักงำน ป.ป.ท. ไม่
น้อยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

4,297,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

258
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X09 โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

เชิงปริมำณ: จำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

BR1101X10 โครงกำรที่มีกำร
ดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจำปี
งบประมำณ 2564

แกนนำสภำเด็กและเยำวชน
จำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีทศั นคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคลื่อน
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชั่น

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

14,778,400 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มปี ระสิทธิภาพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1102

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *
ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดันกำรออกกฏหมำยว่ำด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรสำธำรณะที่ประชำชนควรได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรโดยไม่ตอ้ งร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลในครอบครองผ่ำนดิจิทลั แพลตฟอร์ม

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65
ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทลั แพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 (MS2)

กำรพัฒนำช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลำกหลำยและมีระบบปกปิดตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก มีควำม
เชื่อมั่นในเรือ่ งกำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรจัดทำระบบให้มกี ำรแจ้งผลกำรติดตำม
ให้กับผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสได้รบั ทรำบ

ธ.ค. 65

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

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (สานักงาน ป.ป.ช)
จัดทาระบบปกปิดตัวตนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และ
ความปลอดภัย (สานักงาน ป.ป.ช)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 (MS3)

กำรบังคับใช้กฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองช่วยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ให้มผี ลในทำงปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงกำรรับรูเ้ กี่ยวกับกฏหมำยดังกล่ำวในวงกว้ำงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้งการเข้าถึงความปลอดภัย การจัดทาระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
(สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4 (MS4)

กำรแก้กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่
แสดงควำมเห็นหรือเปิดโปงเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ (กฏหมำยป้องกันกำรฟ้องปิดปำก
(Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักข่ำว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมำ
เปิดโปงหรือแสดงควำมเห็นโดยสุจริตต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ร่วมเป็นหูเป็นตำ

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

จัดทากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) (สานักงาน ป.ป.ช.)
- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
- ยกร่างกฎหมายที่อาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจัดรับฟังความคิดเห็น
- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ปิดปากที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนามาใช้ในประเทศไทย

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ม.ค. - ธ.ค. 65
ม.ค.-65
มี.ค. 65 - พ.ค. 65
มิ.ย. 65 - ก.ค. 65
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ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ลำดับ

- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏิรูปฯ ต่อไป

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3

MS1
MS1.1, MS1.2

MS2.1, MS2.2, MS4.1

MS3.1, MS3.2

MS2, MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X01 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สำมำรถดำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด ไม่
น้อยกว่ำ 600 หน่วยงำน

380,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X02 จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั
(e-Complaint
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ที่ได้รับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นดิจิทลั
เพื่ออำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน
จำนวน 1 ระบบ

500,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X03 ศึกษำทบทวน
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.
2540 และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
ง่ำย

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั

BR1102X04 โครงกำร
ศูนย์กลำงข้อมูล
เปิดภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จำก
ข้อมูล (Open
Data) (สพร.)

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.2

-

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
BR1102X05 โครงกำรพัฒนำ
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำง
ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Data
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้ำหมำย : ประชำชนทั่วไป,
เม.ย 64 - ธ.ค. 65
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดทำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภัย

41,361,800

-

ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
BR1102X06 โครงกำรจัดทำ
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)
ระบบปกปิด
ตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอย่ำงครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เม.ย 64 - ธ.ค. 65
ผลผลิต : จัดทำระบบปกปิดตัวตน
ที่มีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในเรื่องกำรเก็บรักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภัย

-

-

MS2.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1102X07 โครงกำรพัฒนำ
ระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เรื่องร้องเรียน
(โครงกำรปรับปรุง
ระบบเว็บท่ำ
สำหรับผู้ใช้ภำยใน
องค์กร (Intranet
Web Portal)
และเว็บไซต์
สำนักงำน ป.ป.ช.
(Web Site)

- ระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ม.ค. - ก.ย. 64
ร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนและคดีที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สำนักงำน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินกำร

ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

-

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

BR1102X08 กำรเผยแพร่ข้อมูล แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในกำร
กำรคุ้มครอง
เผยแพร่ข้อมูล
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS3.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักกฎหมำย)

BR1102X09 จัดทำกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรฟ้อง
ปิดปำก
(Anti-SLAPP Law)

ร่ำงกฎหมำยป้องกันกำรฟ้องปิด
ปำกของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ
คณะกรรมกำรปฏิรูปฯ

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

BR1102X10 โครงกำรศึกษำ
และพัฒนำ
กฎหมำยเพื่อ
สร้ำงมำตรกำร
และกลไกในกำร
บังคับใช้กฎหมำย
กำรป้องกันกำร
ถูกดำเนินคดี และ
หลักคิดกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย
ป้องกันกำรถูก
ฟ้องคดีอำญำ
(กำรฟ้องเพื่อปิด
ปำก Anti-SLAPP
Law) เพื่อจัดทำ
ร่ำง
พระรำชบัญญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏิรูปประเทศ

ม.ค. - ธ.ค.64

261,300

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

275,400

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
ต.ค. 64 - ก.ย.65
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบ
กำรบังคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ
ที่มีอยู่ในกำรพัฒนำงำนกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรนำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน และ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1,080,000

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS4.1

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS4.1
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการดาเนินคดีทจุ ริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

BR1103

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุตธิ รรมอย่างมีนัยสาคัญ
2. การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมี
จานวนลดลง
4. นิตบิ คุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบั รูถ้ ึงขั้นตอนกระบวนการยุตธิ รรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิ รรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุตธิ รรมได้

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุน
ให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (สานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

กาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (สานักงาน
ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรมในการดาเนินคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการ
ทางานบนฐานดิจิทลั และพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ขอ้ มูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (Data Center)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว
(สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทจุ ริตฯ และยกระดับการทางานบนฐานดิจิทลั (สานักงาน
ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

จานวนเรือ่ ง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ช.)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

นิตบิ คุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบคุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย์)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3, MS2.4,
MS3.1 MS4.1,
MS4.2

MS3.1
MS1.2

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

MS1, MS2, MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

BR1103X01 กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ
กระบวนกำรยุติธรรมผ่ำน ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
แพลตฟอร์มออนไลน์

ม.ค. - ธ.ค. 64

261,300

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ต้ำนทุจริต, สำนักงำน ป.ป.ช.
ภำค 1-9 และสำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด 76 แห่ง)

BR1103X02 โครงกำร STRONG-จิต
ผลผลิต :
ต.ค.63 - ก.ย.64
พอเพียงต้ำนทุจริต
1. พื้นที่ดำเนินกำรสำรวจ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
2564
อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3
อำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ
231 อำเภอ
2.จำนวนประชำชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต มีทศั นคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมสำเร็จของ
ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

28,237,100

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต)

BR1103X03 โครงกำรสำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
สำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำน
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : สำนักงำน ป.ป.ช.
นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
สำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดทำแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุง แก้ไขกำรทำงำน
ของสำนักงำน ป.ป.ช.
และกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรปฏิบตั ิงำนเพื่อ
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะที่ 3 และยุทธศำสตร์
สำนักงำน ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64
8 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ลง
นำมในสัญญำกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1103X04 โครงกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรเชื่อมโยงข้อมูล(กำร
เชื่อมโยงหน่วยงำน
ภำยนอก (2561-2565))

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

BR1103X05 โครงกำรสัมมนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
สัมมนำ
ผลลัพธ์ :
1. บุคลำกรมีทกั ษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริง และกำร
ดำเนินกระบวนพิจำรณำ
ในศำลซึ่งมีเขตอำนำจ
พิจำรณำคดีทจุ ริตเพิ่มมำก
ขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องใน
กำรดำเนินคดีในศำลในคดี
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด
3. กำรดำเนินคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
เป็นไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

BR1103X06 กำรผลิตสื่อและจัดกิจกรรม
ในภำรกิจงำนประจำ

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

1,050,000

แผนงำนบูรณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ
มิชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

ไม่ใช้วงเงิน
งบประมำณ

3,000,000

MS1.2

MS2.2
MS3.1

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS3.1

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

BR1103X07 กำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สำนักงำน
ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

BR1103X08 โครงกำรผลิตสื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

BR1103X09 โครงกำรสำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ขอจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกฎหมำย

BR1103X10 โครงกำรประชำสัมพันธ์
รับฟังควำมคิดเห็น และ
จัดทำรำยงำนสรุปผลกำร
ร่ำงกฎหมำยหรือกฎที่มี
ผลกระทบต่อประชำชน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกฎหมำย

BR1103X11 โครงกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้และกำรบังคับใช้
กฎหมำยเพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กรในพื้นที่
ภูมิภำคเพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยในกำร
บังคับใช้กฎหมำยและรับ
ฟังควำมคิดเห็นในแนว
ทำงกำรพัฒนำกฎหมำย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักบริหำรงำนกลำง

BR1103X12 แผนงำนจัดทำมำตรฐำน
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดีทจุ ริตและ
ประพฤติมิชอบ

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

BR1103X13 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
(ระบบบริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและคดี CCMS
(2561-2565))

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์

BR1103X14 กำรดำเนินงำนมำตรกำร
ควบคุม กำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ของ
หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกิจกำรและคดีทจุ ริต
ระหว่ำงประเทศ

BR1103X15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษ
ปรับนิติบคุ คลที่กระทำ
ควำมเสียหำยให้กับ
ประเทศตำมมำตรฐำนสำกล

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS4.1

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

BR1104

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

-

-

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบตั ิ

เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที”่ ของส่วนรำชกำร

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนดวิธีกำรประเมิน
“สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็นนิติบคุ คลเป็นลำดับแรก ภำยในปี 2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีข้อเสนอมำตรกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนให้จัดทำเป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภำยในปี 2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและกำรเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

คณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ ก่อนส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ

มี.ค. 64 - พ.ค. 64
พ.ค. 64 - ส.ค. 64
ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

ชี้แจงกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของสำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวมผลกำรดำเนินกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีแนวทำงดำเนินงำนเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ และ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด จำก
ข้อมูลที่ได้รับ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ ไปยัง
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปทำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และแจ้งให้หวั หน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในสังกัดปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบงั คับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำน
ไปยังสำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ธ.
MS 1.1

MS 1.2

MS 3.1

MS 1.3 MS 1
MS 4.1
MS 4.2 MS 4

MS 2.2 MS 3
MS 3.3

MS 3.2

MS 2.1

MS 2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X01 โครงกำร No Gift Policy

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ก.พ.

BR1104X02 โครงกำรจัดทำประมวลจริยธรรม
ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X03 โครงกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำร
ร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในหน่วยงำน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X04 โครงกำรบริหำรบุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

สำนักงำน ป.ป.ช.

BR1104X05 โครงกำรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS4.1
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

MS2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X06 โครงกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมมำตรำ
130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2563

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

BR1104X07 โครงกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ตนสังกัดหรือ
ปฏิบตั ิงำนอยู่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS3.1
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่

1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่กำหนด (งบประมำณกำรดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500
ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทั้งนำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พจิ ำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
เชิงนโยบำย ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนงบประมำณ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
(คตป.))

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *
ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อม
ทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. - มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีการจัดประชุมเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ในการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบาย
- มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
- มีแนวทางในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

มกราคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทาแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานที่มี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

มีนาคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 (MS2)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่กาหนด และแจ้งความเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงโครงการ
- มีความเห็น/ข้อเสนอแนะนาหน่วยงานเจ้าของโครงการ

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ
- มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เมษายน 2564

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทาแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และสาเนาส่ง สานักงาน ป.ป.ท.
- มีรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต รายโครงการ
- มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏิรูปประเทศ

กันยายน 2564

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS1.2

MS1 MS 1.5
MS 1.3 - 1.4 MS 2.1

MS2

MS 3.1

MS 2.2

MS3
MS 3.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

BR1105X01 โครงกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน ดังนี้

หน่วยงำนภำครัฐที่ ตุลำคม 2563 ได้รับกำรจัดสรร
กันยำยน 2564
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
(1) สำนักงำน ป.ป.ท. ประชุม
มกรำคม 2564
ประเมินควำม
หำรือร่วมกับ สงป. สศช. ค.ต.ป.
เสี่ยงกำรทุจริต
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.
และนำเสอข้อมูล
เพื่อกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
กำรประเมินควำม
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิง
เสี่ยงและมำตรกำร
นโยบำยและแนวทำงในกำร
ในกำรบริหำร
ตรวจสอบ ติดตำม กำกับเพื่อเป็น
จัดกำรควำมเสี่ยง
แนวทำงในกำรดำเนินกำรประเมิน
เพื่อลดโอกำสกำร
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ทุจริตเชิงนโยบำย
ให้กับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ในกำรดำเนิน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

MS 1 - MS 3

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

(2) สำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
สำนักงบประมำณ เพื่อขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ 500
ล้ำน ขึ้นไป
(3) จัดทำคู่มือกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยใน
กำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
(4) ให้ควำมรู้กับส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร
และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่
(5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน
ป.ป.ท.

เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
กำรประเมิ271
นควำม
เสี่ยงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
เป้าหมาย/่ยง
จัดกำรควำมเสี
ต/ผลลัพธ์
เพืผลผลิ
่อลดโอกำสกำร
ทุจริของโครงการ
ตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
หน่สวำมำรถลด
ยงำนภำครัฐที่
ให้
ได้รับกำรจั
ควำมสู
ญเสีดยสรร
โครงกำรที
่มีวงเงิฐนได้
ทรั
พยำกรภำครั
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
ประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เสี่ยงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อลดโอกำสกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

- ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
- ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
(6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม
กำกับดูแล วิเครำะห์ ประมวลผล
และให้ข้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด และแจ้งควำมเห็น/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร
(7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม
กำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ
ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรฯ
(8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
จัดทำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
รำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง
และสำเนำส่ง สำนักงำน ป.ป.ท.
(9) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เสนอ
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏิรูป
ประเทศ
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กุมภำพันธ์ 2564

กุมภำพันธ์ 2564

มีนำคม 2564

มีนำคม เมษำยน 2564

มีนำคม 2564

เมษำยน 2564

เมษำยน 2564

มิถุนำยน 2564

สิงหำคม 2564

กันยำยน 2564

12 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการศึกษา

273
สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

12. การศึกษา
BR1201

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ ฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการ
หลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพีน้ ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการทางาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

BR1202

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (Active leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบตั ิ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิ ัลสาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

BR1203

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ ที่เพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพเี่ ลี้ยงเพือ่ เตรียมครูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้มีสมรรถนะ
5. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจาเป็น
6. การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

BR1204

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบตั ิอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป โดยใช้พนื้ ที่เป็นฐาน
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

BR1205

การปฏิรูปบทบาทการวิจยั และระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎิรูประบบการวิจยั และนวัตกรรม
3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

BR1201

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รบั การดูและและส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
ทางานและการใช้ชวี ิตในโลกยุคปัจจุบนั
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- สำนักงำนสภำกำรศึกษำ

- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
- กรมอนำมัย
- กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รบั
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิ ำร ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำร
พัฒนำที่สมวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เด็กและเยาวชนที่มคี วามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้น
พื้นฐานได้รบั การป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

พัฒนำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กให้เข้ำถึงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อ/พัฒนำทักษะในกำรประกอบ
อำชีพที่เหมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการทางาน

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และทำกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทุก 3 ปี

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีระบบฐำนข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบกำรติดตำมเด็กและเยำวชนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัย
ทำงำน นับตั้งแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษำ (School Readiness Survey) กำรสำรวจและประเมินทักษะ
ควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐำนข้อมูลและกำร
ติดตำมในหลำยมิติของคุณภำพชีวิต

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x01

โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริม
โอกำสและ
พัฒนำกำรที่สมวัย
ก่อนเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทั้ง
ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
ในครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพฒ
ั นำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับกำรพัฒนำที่สมวัย

มค.65 - ธ.ค.65

6,452,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 1.1

กสศ.

ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
Referral
System)
กลุ่มเป้ำหมำยของ
กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรทำกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำย
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65

19,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.1

BR1201x02

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกั ษะกำรประกอบอำชีพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x03 โครงกำรพัฒนำ เด็กและเยำวชนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ มีค. 64- ก.ย. 65
ระบบติดตำมและ หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ช่วยเหลือเด็กและ ได้รับควำมช่วยเหลือให้ได้เข้ำสู่
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ระบบกำรศึกษำ ทักษะอำชีพ
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สพฐ.

BR1201x04

โครงกำร
ขับเคลื่อน
นโยบำยกำร
แก้ปญ
ั หำเด็กที่อยู่
นอกระบบ
กำรศึกษำและเด็ก
ออกกลำงคันให้
กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ

- ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
อำยุ 3 – 18 ปี ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
- จำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 3 -18 ปี ที่จบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

ต.ค.64-ก.ย.65

4,879,500

25,677,800

เสนอขอตั้ง
MS 2.1, MS
งบประมำณในปี 65
2.2

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กสศ.
สนับสนุ
นกำร่มยำกจนกำรพั
ฒนำครูเพื่อทำงำนต่อ
1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง BR1201x05
ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุ
ด้อยโอกำส
พัฒนำครูนอก
กลุ่มเป้ำหมำยเด็กที่หลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำ ระบบกำรศึกษำจำนวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65

22,773,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2

กสศ.

มค.64-ก.ย.65

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 3.1

ได้ระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม
เด็กยำกจน ยำกจนพิเศษ และเด็ก
ที่หลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

M.S.4.1

โครงกำรพัฒนำ จัดทำระบบฐำนข้อมูลพหุมิติของ
ฐำนข้อมูลพหุมิติ กลุ่มเป้ำหมำย กสศ. เป็นกำรสำรวจ
(Multi-Dimension เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กที่
al) และข้อมูลเปิด มีควำมเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ ผู้
(Open Data)
ยำกไร้ จำนวน 2 ระบบ และ
ของเด็กกลุ่ม
พัฒนำจัดทำฐำนข้อมูลสำรวจ
ยำกจน ด้อย
สถำนะควำมเหลื่อมล้ำและ
โอกำสต่ำงๆ แบบ คุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์
ระยะยำว
(human capital) ของไทยอย่ำง
(Longitudinal ต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดทำระบบเก็บ
Data) ทั้งใน
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอย่ำง
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

มค 64 - กย.65

31,500,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2

BR1201x06

โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult
Skills Survey)
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทุก 3 ปี โดยทำงำน
ร่วมกับธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรสำรวจ สำรวจทักษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทั่ว
ประเทศ นำผลที่ได้ไปทำกำร
วิเครำะห์และหำวิธีพฒ
ั นำแนวทำง
พัฒนำทักษะแรงงำนไทยต่อไป

3.ชุดโครงกำรกำรจัดทำระบบบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กสศ.

BR1201x07

กสศ. เป็นเจ้ำภำพหลัก และ
BR1201x08
รับผิดชอบร่วมกับ มท. ศธ. สธ.
พม. กค. รง.

โครงกำรระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 3.0
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)
กสศ.
BR1201X9 โครงกำรจัดทำ
กำรจัดทำฐำนข้อมูลสำหรับ
มค 64 - กย.65
ฐำนข้อมูล
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ
มำตรฐำนกำร
Isolated School รวมถึงทำคู่มือ
ดำเนินกำร และ กำรปฏิบตั ิงำนให้กับหน่วยงำน
คู่มือกำร
เพื่อให้เห็นถึงสภำพของทรัพยำกร
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ขั้นพื้นฐำนที่จำเป็นของโรงเรียน
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
ห่ำงไกล และ
ดำเนินกำรนำร่อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สพฐ.
เป็นผู้รับผิดำชอบหลั
โครงกำรจั
ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ำสุด
1.ชุดโครงกำรสร้
งระบบคักดกรอง ดูBR1201x10
แล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุดท่มำยำกจนจัด้ดอทยโอกำส
และดำเนินกำรร่วมกับ กสศ.
ฐำนข้อมูล
สำหรับโรงเรียนที่จะสำมำรถ
มำตรฐำนกำร
ดำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ดำเนินกำร และ คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คู่มือกำร
ทรัพยำกร คุณภำพและ
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนขนำด
และโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียน
เล็กที่ไม่สำมำรถ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เป็น
ควบรวมได้ และ บรรทัดฐำนของประเทศและแนว
โรงเรียนในพื้นที่ ปฏิบตั ิที่ดีระหว่ำงประเทศ กำรมี
ห่ำงไกล และ
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ดำเนินกำรนำร่อง ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ให้แก่โรงเรียน โดย กสศ. ทำงำน
ร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
และดำเนินกำรนำร่องเพื่อยกระดับ
คุณภำพขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
เป็นจำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้
(protected schools) 1,247 โรง
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในที่หำ่ งไกล (isolated
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5
แสนบำท)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มค.64-ก.ย.65

80,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการจัดการเรียนรูส้ ู่การเรียนรูส้ มรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

BR1202

1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มคี วามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกั ษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่น
รู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย์มสี มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรูต้ ามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดใี นการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการ
ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรูท้ ี่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส่วนราชการ
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น)
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1.2 องค์กรในกากับ
- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
2.1 กระทรวงมหาดไทย
2.2 กระทรวงมหาดไทย
2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ)
2.4 กระทรวงสาธารณสุข
2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.6 กระทรวงกลาโหม
2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน)
2.9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.10 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรูท้ ี่จาเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative
Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบตั ิ (Performance-based Assessment) และการ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั สาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2
MS1.3

MS1.4

MS1.5

MS1

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x01

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based
Curriculum)

35,290,400 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.1
MS1.2

กระทรวงศึกษาธิการ
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02

โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเป็น
กลไกขับเคลื่อน
การยกระดับการ
เรียนการสอน
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนัย
ปีงบประมาณ
2564)

เป้าหมาย : มีข้อสอบที่เป็น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
มาตรฐานและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินการทดสอบ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ซึ่ง
ผลการทดสอบใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น
ผลผลิต :
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนัย จานวน 4 ชุด
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย
O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 2 ชุด
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปีการศึกษา
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง
(Content Validity) ความเที่ยง
(Reliability) ค่าอานาจจาแนก
(discrimination) ค่าความยาก
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ

93,921,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x03

โครงการพัฒนา
งเสริม้เรีการ
ศัและส่
กยภาพผู
ยน
ใช้ห่อสร้
ลักาสูงตร
เพื
การศึกษาขั้น
สมรรถนะการ
พืแข่้นงฐาน
ขันใน
ศตวรรษที่ 21
(PISA 2021)

ประเทศไทยมี
หลักสูอตมร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมาย : การเตรี
ยมความพร้
กษาขั้นพื้นPISA
ฐาน
รัแกนกลางการศึ
บการประเมินสมรรถนะ
เป็
นกรอบแนวทางให้
กษา
2022
อย่างมีประสิทธิสภถานศึ
าพ และใช้
ขัองค์
้นพืค้นวามรู
ฐานไปจั
ทาหลัเพืกสู่อตยกระดั
ร บ
้จากดPISA
สถานศึ
ความเป็กนษาได้ตามความต้องการ
และบริ
บทของแต่ละพื้นดทีขั่ พั้นฒสูงนา
เลิศด้านสมรรถนะการคิ
ผูของผู
้เรียนให้
มีความรู
้ ทักษะ เจตคติ
้เรียนผ่
านกระบวนการจั
ดการ
คุเรีณยนรู
ธรรม
ธรรมอคุไปณลักษณะ
้ที่มีคจริุณยภาพต่
อัผลผลิ
นพึงตประสงค์
มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
:
ด้1)านกาย
ต สั่มงคม
และปัญญา
นักเรียจินกลุ
เป้าหมายการสอบ
ผสมผสานเข้
า
ด้
ว
ยกั
น
น
ได้รับการพัฒนาให้มีศเป็
ักยภาพ
ความสามารถเกิ
ดสมรรถนะในการ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิ
น
แก้
ปญ
ั หาสถานการณ์
สมรรถนะ
PISA 2022ใน
ชีวิตครูประจ
าวันแนวทางการพั
เป็นพลเมืองดีฒขนา
อง
2)
ผู้สอนมี
สังคมไทยและสัดงการเรี
คมโลก
กระบวนการจั
ยนรู้ใน
ผลผลิ
: (ร่า่อง)ส่งหลั
ตรแกนกลาง
ห้องเรีตยนเพื
เสริกมสูความเป็
นเลิศ
การศึ
ด้าน กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ
: ้เรียน
สมรรถนะการคิ
ดขั้นสูงของผู
Competency
โดยใช้องค์ความรู– ้ตbased
ามกรอบการ
Curriculum)
ประเมิน PISA 2022 เป็นฐาน
3) บุคลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ
PISA 2022
สามารถเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022
อย่างมี
คุณภาพ

7,800,180 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64
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กระทรวงศึกษาธิการ
สป. (ศทก.)

BR1202x04

โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อ
การเรียนรู้แห่งชาติ
(National
Digital Learning
Platform)
ประจาปี
งบประมาณ 2565

เป้าหมาย : มีระบบดิจิทลั
ก.ย. 64 - ต.ค. 65
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform) เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิรูปการศึกษา สามารถนามาใช้
ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ผลผลิต : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform)

30,521,300

MS1.4

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

หลักสูตร มิ.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมาย : มีประเทศไทยมี
ระบบนิเวศการ
แกนกลางการศึ
กษาขั
้นพืวมและการ
้นฐาน
เรี
ยนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่
เป็นางสรรค์
กรอบแนวทางให้
สร้
นวัตกรรมทีส่สถานศึ
่งผลต่กอษา
นพืภาพการศึ
้นฐานไปจักดษาทาหลักสูตร
คุขั้ณ
สถานศึ
ตามความต้
องการ
ผลลัพธ์ก:ษาได้
มีระบบนิ
เวศการเรี
ยนรู้ที่
และบริ
บทของแต่
ละพื้นที่ พัฒนา
เน้
นการมี
ส่วนร่วมและการ
ผู้เรีายงสรรค์
นให้มนีควัวามรู
้ ทักษะ เจตคติ
สร้
ตกรรม
คุณธรรม
คุณลักษณะ
ผลลั
พธ์ : ผูจริ้เรียยธรรม
นทั้งในระบบและ
อันพึงประสงค์
มีสุขภาวะที
่ดีทนั้ง
นอกระบบมี
ความรอบรู
้ที่จาเป็
ด้(essential
านกาย จิตliteracy)
สังคม และปั
และญญา
ผสมผสานเข้
ยกันเป็น
สมรรถนะหลัากด้ว(Core
ความสามารถเกิในการด
ดสมรรถนะในการ
Comepency)
ารงชีวิต
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์
ใน วม
การประกอบอาชี
พและการร่
ประจงคมอย่
าวัน เป็
พัชีวฒิตนาสั
างยันพลเมื
่งยืน องดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมิ
นผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ
:
Competency – based
Curriculum)
สป.ศธ.

BR1202x05

โครงการพัฒนา
และส่งเสริ
มการ
ระบบนิ
เวศการ
ใช้ยหนรู
ลัก้ทสูี่เตน้รนการมี
เรี
้น
ส่การศึ
วนร่กวษาขั
มและการ
พืสร้้นาฐาน
งสรรค์
นวัตกรรม

15,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.5

282

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐาน

BR1203

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
(1) มีรปู แบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มปี ระสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมลา
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรปู แบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของ
สาขาวิชาและพืนที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีวัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพื่อ
นาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลียงตามความต้องการ
จาเป็น
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ
(4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมคี วามพร้อมทั งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อนาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
(5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) และให้ความความสาคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มวี ุฒทิ างการศึกษา
(6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

- คุรุสภา
- สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กาหนดเป้าหมายย่อยของขันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนันๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครือ่ งมือวัด
และประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืนที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่
เลียงเพื่อเตรียมครูที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มสี มรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีวัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะวิชาชีพครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขันตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทังนี
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขันตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึนอยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานปลัดกระทรวง อว./ BR1203X01 โครงการพัฒนา 1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
เม.ย.64 – มี.ค.65
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
รูปแบบ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย/
กระบวนการ
นักศึกษาครูที่เป็นระบบกลางของ
ทปอ.
คัดเลือกบุคคลที่มี ประเทศ
คุณลักษณะที่พงึ 2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความ
ประสงค์เข้าเรียน เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
ครูและการพัฒนา การประเมินผลและตัดสิน และ
เครื่องมือวัดและ จัดทาคลังข้อสอบของเครื่องมือวัด
ประเมิน
ดังกล่าว
คุณลักษณะความ 3. สถาบันผลิตครูนาระบบ
เป็นครู
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่เป็น
ระบบกลางของประเทศ ไป
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์เข้าเรียนครู
สานักงานปลัดกระทรวง อว. BR1203X02
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย/ คุรุสภา/
สานักงาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพื้นที่เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู
เม.ย.64 – ก.ย.65
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่
โดยแบ่งเป็น
1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
: สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู
คุรุสภา สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

15,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

13,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน 284
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
กงาน
ก.ค.ศ. สอศ.ต/ผลลั
สพฐ.พอปท.
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/ สานัเป้
าหมาย/ผลผลิ
ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน กทม. สช.) ของโครงการ
เริม่ ต้นและสินสุด
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
***
โครงการ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานสมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
กทม. สช.)
1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ.
อปท. กทม. สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบันผลิตครูนาใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ.
สศศ. กศน.

BR1203X03

โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ เม.ย.64 – ก.ย.66
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่เลี้ยง
2. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินครูพี่เลี้ยงในหรือสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิชาชีพครู
3. จัดทาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการและทักษะ
การนิเทศและการสอนของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา
4. การนาภาระงานการเป็นครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาไปนับเป็น
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบันผลิตครูนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบัน
ผลิตครูไปดาเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ

5,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

10,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4

ม.ค.-ธ.ค.64

700,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS5

1. การปรับปรุงระบบการประเมิน ม.ค.-ก.ย.65
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1,230,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7, MS8

โครงการการปฏิ
รูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุกดงานปลั
ดกระทรวง
อว./ BR1203X04 ตครูโครงการพั
ฒนา 1. จัดทากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน เม.ย.64 – ก.ย.67
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจา
และตัวชี้วัด ของอาจารย์ประจา
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพครู
/คุรุสภา
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบันผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิต
ครู
4. จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครู
2. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X05 โครงการพัฒนา การกาหนดสมรรถนะข้าราชการ
เส้นทาง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
การกาหนด
มาตรฐาน
ตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
กคศ.

BR1203X06

โครงการพัฒนา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา;
กิจกรรมการ
กาหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน
ตาแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X07 ตครูโครงการพั
ฒนา การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อน
เส้นทาง
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ความก้าวหน้าใน ของข้าราชการครูและบุคลากร
วิชาชีพของ
ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ม.ค.-ก.ย.65

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1,050,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8

สพฐ.

BR1203X08

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
มาตรฐานวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

- ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการ
ต.ค.64-ก.ย.65
พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.พ.กาหนด
- มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
- มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) สามารถขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center :
HCEC)
- มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ที่ได้รับ
การรับรองสามารถนาชั่วโมงการ
พัฒนาไปประกอบการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ

26,301,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5

สพฐ.

BR1203X09

โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

- พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค.64-ก.ย.65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปี่ยน
ไปสู่องค์กรดิจิทลั
- พัฒนา E-learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์ HCEC เป็น
ฐาน ) สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่
ตาแหน่ง/ทั่วไป) จานวน 50,000
คน
- สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online โดย DEEP และ
ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

52,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุกดงานคณะกรรมการ
BR1203X10 ตครูโครงการพั
ฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
เส้นทาง
ทางการศึกษา (กคศ.)
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา:กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS08

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การการจ้างงานและ
การสร้างงาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทกั ษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส่วนราชการ

BR1204

2. หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
2.1 สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)

2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

1.2 องค์กรในกากับ

2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) /

- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร
2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
2.13 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

2.14 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2.15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2.16 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
2.17 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2.18 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (T.C.C.)
2.19 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ฯลฯ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคี วามพร้อมเข้าสู่อาชีพ

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3

MS1
MS2
MS3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01

โครงการพัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพ และ
มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมาย :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ
3. เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ
เพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห์ การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตั ิการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 429
แห่ง
2. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
รายการครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ ไปใช้
ในการขอเปิดการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จานวน
429 แห่ง
3. สถานศึกษานาเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา
จานวน 429 แห่ง
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
100

32,921,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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290
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X02

โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา
(Excellent
Center)

เป้าหมาย :
มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
1.ยกระดั
บคุณภาพการจัดการ
1.
สานักงานคณะกรรมการการ
ษาในการผลิ
กาลังคน
อาชีวศึกษามี
ศูนย์บริหตารเครื
อข่าย
ด้านอาชีตและพั
วศึกษาทุ
กระดั
ให้มี
การผลิ
ฒนาก
าลับงคน
คุอาชี
ณภาพและ
มาตรฐานofและมี
วศึกษา (Center
สมรรถนะพร้อManpower
มเข้าสู่ตลาดแรงงาน
Vocational
2. ผลิตกาลังคนด้
านอาชีวศึกษา
Networking
Management)
จภาคการเกษตร
านวน 25 แห่งอุตสาหกรรม และ
ธุรกิสจานับริกกงานคณะกรรมการการ
าร
2.
3. เป็วนศึกลไกส
อาชี
กษามีหาคัลักญสูในการพั
ตรระดับฒนา
ศัประกาศนี
กยภาพและขี
ด
ความสามารถ
ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
เพิร่มับผลิการพั
ตภาพของทุ
ษย์ด้าน
ได้
ฒนาหลันกมนุ
สูตรฐาน
การคิด วิเคราะห์
จัย
สมรรถนะ
เพื่อให้เการวิ
กิดกระบวนการ
ผลผลิ
เรี
ยนรูต้ที่ท: นั สมัย สอดคล้องกับ
1. สถานศึ
น นา และ
กรอบคุ
ณวุกฒษา/
ิแห่งสถาบั
ชาติ (NQF)
หลักสูตณ
รอาชี
กษา
ระดัยบน
กรอบคุ
วุฒิอวศึ้างอิ
งอาเซี
ประกาศนีตรงตามความต้
ยบัตรวิชาชีพชัอ้นงการของ
สูง และ
(AQRF)
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
สถานประกอบการ
จานวน 25
หรือสายปฏิ
บตั ิการ ไปจัดในการ
สาขาวิ
ชา/สาขางาน
จัดสการเรี
ยนการสอน จานวน 429
3.
านักงานคณะกรรมการ
แห่งวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
อาชี
2. นสถานศึ
เป็
ศูนย์ฝกึ ษา/
อบรมสถาบั
หรือนศู นย์า
รายการครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั
ทดสอบสมรรถนะบุ
คคลตาม้น
พื้นฐานตามหลัพกจสูานวน
ตรระดั25
บ แห่ง
มาตรฐานอาชี
ประกาศนี
ผลผลิ
ต : ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
สูตรระดั
1.หลัจกานวนศู
นย์บบประกาศนี
ริหารเครือยข่บัาตยร
วิชาชีพตชัและพั
้นสูง พ.ศ.2563
การผลิ
ฒนากาลังและ
คน
หลักวสูศึตกรระดั
ปริญญาตรี
อาชี
ษา จบานวน
25 แห่สงาย
เทคโนโลยี
หรืกอสูสายปฏิ
บตั ิการ ไปใช้่
2.
จานวนหลั
ตรฐานสมรรถนะที
ในการขอเปิ
การเรียนใน พตาม
สอดคล้
องกับดมาตรฐานอาชี
สาขาวิชณา/สาขางานใหม่
จานวน
กรอบคุ
วุฒิแห่งชาติ (NQF)
และ
429 แห่ณง วุฒิอ้างอิงอาเซียน
กรอบคุ
3.
สถานศึตรงตามความต้
กษานาเครื่องมือองการของ
(AQRF)
ประเมินมาตรฐานวิชจาชี
พตาม
สถานประกอบการ
านวน
25
หลักสูตชรอาชี
วศึกษา ระดับ
สาขาวิ
า/สาขางาน
ประกาศนี
าชีพ และและ
3.
จานวนศูยนบัตย์ฝรวิึกชอบรมครู
ตรวิชาชีพชัค้นคลตาม
สูงไปใช้
ศูประกาศนี
นย์ประเมิยนบัสมรรถนะบุ
ในการทดสอบความรู
้ 25 ศูนย์
มาตรฐานอาชี
พ จานวน
ความสามารถนั
กเรียน นักศึกษา
ผลลัพธ์ :
จานวน
แห่ง
1.
สานัก429
งานคณะกรรมการการ
ผลลัวพศึธ์ก:ษาพั
ร้อฒยละของผู
้สาเร็
จ
อาชี
นาสถานศึ
กษาใน
บอาชีวศึกษาที่ผ่าน
สัการศึ
งกัดกสษาระดั
านักงานคณะกรรมการการ
เกณฑ์
้และ
อาชี
วศึกการประเมิ
ษา ภาครันฐความรู
ได้รับการ
ทัยกระดั
กษะตามมาตรฐานวิ
ชาชีกพษาใน
ร้อยละ
บคุณภาพสถานศึ
100
กลุ
่มความเป็นเลิศ (Excellent
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational
Manpower Networking
Management)
2. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถาน

58,670,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS2

ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational
Manpower Networking
291
Management)
2. สานักงานคณะกรรมการการ
วศึากหมาย/ผลผลิ
ษาพัฒนาหลักตสู/ผลลั
ตรระดั
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อาชีเป้
พธ์บ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
บัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ประกาศนียของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้เกิด
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF)
และกรอบคุ
ณวุฒิอ้างอิง
เป้าหมาย
:
อาเซี
ยน (AQRF)
ตรงตามความ
1.ยกระดั
บคุณภาพการจั
ดการ
ต้อาชี
องการของสถานประกอบการ
วศึกษาในการผลิตกาลังคน
3.
สานักวงานคณะกรรมการการ
ด้านอาชี
ศึกษาทุกระดับให้มี
อาชี
วศึกษาพัฒมาตรฐาน
นาครูที่มและมี
ีสมรรถนะ
คุณภาพและ
ตรงตามความต้
องการของสถาน
สมรรถนะพร้
อมเข้
าสู่ตลาดแรงงาน
ประกอบการ
รวมทั
้งมีใบรัวศึบกรองผล
2. ผลิตกาลังคนด้
านอาชี
ษา
การประเมิ
นสมรรถนะบุ
คคลตาม
ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม
และ
มาตรฐานอาชี
ธุรกิจบริการ พจากสถาบันคุณวุฒิ
วิ3.ชาชี
ตรงตามระดั
บที่สาเร็ฒจนา
เป็นพกลไกส
าคัญในการพั
การศึ
กษา หรือดใบอนุ
ญาตประกอบ
ศักยภาพและขี
ความสามารถ
อาชี
พ (License)
เพิ่มผลิ
ตภาพของทุจากหน่
นมนุษวย์ยงานที
ด้าน ่
มีการคิ
อานาจในการรั
รองมาตรฐาน
ด วิเคราะห์บการวิ
จัย
อาชี
ผลผลิพต :
4.
านักงานคณะกรรมการ
1. สสถานศึ
กษา/ สถาบัน นา
อาชี
ษาพัวฒศึนาสถานศึ
หลักวสูศึตกรอาชี
กษา ระดับกษาสู่การ
เป็
นศูนย์ฝึกยบัอบรม
ประกาศนี
ตรวิชหรื
าชีอพศูชัน้ ย์สูง และ
ประเมิ
นสมรรถนะบุ
คคลตาม
ระดับปริ
ญญาตรีสายเทคโนโลยี
มาตรฐานอาชี
หรือสายปฏิบตั พิการ ไปจัดในการ
จัดาการเรี
กระทรวงศึกษาธิการ
BR1204X03 โครงการขยาย
เป้
หมายย:นการสอน จานวน 429 ต.ค. 63 – ก.ย. 64
61,767,000 โครงการที่ได้รับ
MS3
แห่
ง
(สอศ.)
และยกระดับการ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีปริมาณ
จัดสรรตาม พรบ.
สถาบัน นาภาคี
จัดการ
ผู2.้เรีสถานศึ
ยนอาชีกวษา/
ศึกษาระบบทวิ
64
รายการครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ม
าตรฐานขั้น
อาชีวศึกษาทวิ
เพิ่มขึ้น 2. พัฒนากระบวนการ
พื้นหฐานตามหลั
กสูตวศึรระดั
บ
ภาคีสู่คุณภาพ
บริ
ารจัดการอาชี
กษาระบบทวิ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
พ.ศ.2562
มาตรฐาน
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
กสูตรระดั
ทุหลั
กภาคส่
วนให้บมประกาศนี
ีส่วนร่วมจัยดบัตร
วิอาชี
ชาชีวพศึกชัษาระบบทวิ
้นสูง พ.ศ.2563
ภาคีและ
4.
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ส่งเสริมค่านิยมการเรียน สาย
เทคโนโลยี
หรือสายปฏิภาคี
บตั ิก5.าร ไปใช้
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ในการขอเปิ
ด
การเรี
ย
นใน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิ
ชา/สาขางานใหม่
จานวน
ระบบทวิ
ภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
429
แห่
ง
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
3.
สถานศึกษานาเครื่องมือ
สารสนเทศ
ประเมิ
ผลผลิตน:มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลั
กสูตรอาชี
วศึก่จษา
ระดับ วศึกษา
1) สถานศึ
กษาที
ัดการอาชี
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ และ
ระบบทวิภาคี
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
ชั้นครู
สูงไปใช้
2) ครูผู้สอนระบบทวิภพาคี
ในการทดสอบความรู
้
นิเทศก์
ความสามารถนั
กเรียน นักศึกษา
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ
จ4)านวน
429
แห่
ง
ครู บุคลากรทางการศึ
กษาของ
ผลลั
พ
ธ์
:
ร้
อ
ยละของผู
้สาเร็จ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
การศึ
กษาระดั
บอาชีนวออกและ
ศึกษาที่ผ่าน
ภาคเหนื
อ ภาคตะวั
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
ความรู
้และ
ภาคใต้ซึ่งมีความพร้อมในการ
ทัจัดกการเรี
ษะตามมาตรฐานวิ
พ ร้อยละ
ยนการสอนรูชปาชี
แบบทวิ
100
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ
4) ครู บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซึ่งมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 12

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปฏิรปู บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรปู ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)

BR1205

- สำนักงบประมำณ (สงป.)

กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.)

กองกฎหมำย (กกม.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

- สถำบันอุดมศึกษำ

- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

- ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- สำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ (สอวช.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มคี ุณภาพ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำทักษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ยืดมกรำคม
หยุ่น) 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในลักษณะ demand side financing

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ปฎิรปู ระบบการวิจัยและนวัตกรรม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ให้เกิดธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) BR01205X01 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสังคม
(Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
สังคมสูงวัย

เป้ำหมำย
ต.ค. 63-ก.ย. 65
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสให้คน
เกษียณหรือผู้สูงอำยุ (60
ปีขึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกั ษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทักษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยให้ตรง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
6. นำทักษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเป็นช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพัฒนำคนรุ่นใหม่

200,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย

BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 2 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC) ระยะที่ 5

จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำร ต.ค 64-ก.ย. 65
เรียนรู้รำยวิชำจำก
Thai-MOOC (นับ Active
Account) 460,000 คน

45,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 4 กำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับกำร
ทำงำน

4. กำรศึกษำเชิงบูรณำกำร ต.ค 64-ก.ย. 65
กับกำรทำงำน
ผลผลิต (Output)
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ
EEC Model Type A
จำนวน 10 หลักสูตร
(2) ได้โมเดลกำร
ดำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
CWIE และ EEC Model
Type A จำนวน 1 โมเดล
ผลลัพธ์ (outcome)
(1) สถำบันอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร
(2) สถำนประกอบกำรมี
บุคลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ
(3) บัณฑิตมีงำนทำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 กำร
พัฒนำระบบกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
BR01205X04 รู(วช.)
ปแบบกำรเรี
นรู้ทำี่น
ภำยใต้แยผนด้
หลำกหลำยเพื
อ
่
วิทยำศำสตร์ วิจกำรพั
ัยและฒนำ
ทันวักตษะกรรม
และสร้
ำ
งกำร
ฉบับปรับปรุง
เรี
นรู้ตลอดชีวพ.ศ.
ิต 2564
ปีงยบประมำณ
กรรม 6ด้ำกำรพั
ฒนำ
ยุทกิจธศำสตร์
นกำรวิ
จัย
มำตรฐำนและคุ
ณภำพ่อ
และสร้ำงนวัตกรรมเพื
กำรศึ
กษำระดั
บอุดมศึกงษำ
ตอบโจทย์
ทำ้ ทำยของสั
คม
(Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิ
ต
สังคมสูงวัย
และพัฒนำกำลังคนใน
ลักษณะ demand side
financing
กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
กำลังคน (Demand-side
Financing)
กิจกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบูรณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

BR01205X06 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม
กิจกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บูรณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำน ววน.

ดำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
CWIE และ EEC Model
Type A จำนวน 1294
โมเดล
ผลลัพธ์ (outcome)
(1) สถำบันอุดมศึกษำมี
กรณีเป็นการ
เป้
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
หลัากหมาย/ผลผลิ
สูตรที่ตรงตำมควำม
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
ต้องกำรของสถำน
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
ประกอบกำร
(ฉบับเดิม)
MS x.x
(2) สถำนประกอบกำรมี
โปรดระบุดา้ นที่
บุคลำกรที่มีคุณภำพและ
เกี่ยวข้อง
ศักยภำพ
เป้
บัณฑิตมีงำนทำ เกิด
(3)ำหมำย
1.
สนัำบงงำนในพื
สนุนกำรเตรี
กำรจ้
้นที่ ยม
ควำมพร้
อ
มเข้
ำ
สู
ประชำชนมีรำยได้่สังมีคมสูง
วัคุยณของผู
ไทย
ภำพชี้สวูงิตอำยุ
และควำม
2.
เป็นสร้อยูำงโอกำสให้
่ที่ดี ส่งผลดีคตน่อ
เกษี
ยณหรื
อผู้ส้นูงทีอำยุ
เศรษฐกิ
จในพื
่ EEC(60
ปีและยกระดั
ขึ้นไป) มีแบรงจู
ง
ใจเข้
ำสู่ ่มี
สู่ประเทศที
สัควำมสำมำรถในกำรแข่
งคมแห่งกำรเรียนรู้ งขัน
3. ผู้สูงวัยมีทกั ษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทักษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
1) ยบัณและผู
ณฑิตได้้สรูงับวัยให้ตรง ต.ค. 64-ก.ย. 65
26,200,000 เสนอขอตั้ง
MS1.1
เกษี
กำรศึ
ก
ษำที
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภำพมี
งบประมำณในปี
65
ควำมต้องกำรของ
มำตรฐำนผลกำรเรี
ตลำดแรงงำน ยนรู้
ตำมที
ุ่งหวังเป็นทีผ่ยู้เกษี
อมรัยณบ
5. สร้ำ่มงโอกำสให้
ในระดั
บชำติแและระดั
ดูแลตนเองได้
ละ บ
สำกล
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
มีรกะบบกำรส่
งเสริม
6.2)นำทั
ษะเฉพำะทำง
กำรเรี
ย
นรู
ต
้
ลอดชี
ใน
ของผู้เกษียณเป็นช่วอิตงทำง
ระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษำ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เป้
: กำร่นใหม่
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
MS 1.2
เพืำ่อหมำย
พัฒนำคนรุ
ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรเงิน
รองรับ (พิจำรณำ
งบประมำณแผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
อุดหนุนสถำบันอุดมศึกษำ
งบกลำงตำมควำม
เป็นระบบงบประมำณ
จำเป็น)
แบบบูรณำกำรที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิท์ ี่มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณให้สนองด้ำน
อุปสงค์เป็นหลัก
(Demand-side
Financing)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน.
แบบบูรณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ ป็นกำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทุน
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปีที่ผ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced)
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปัญหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ไม่ระบุ โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS 2.1

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสั
BR01205X07 ระบบงบประมำณที
่เอื้องต่คม
อ
(Grand
Challenge
กำรพั
ฒนำงำนวิ
จัยและ
Platform)
นวั
ตกรรม โปรแกรม 8
สังกิคมสู
งวัย2 ระบบกำร
จกรรม
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
อุดมศึกษำ ฯ
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
ให้เกิดธรรมำภิบำล
บำล
โปร่งใส ตรวจสอบได้
กิจกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏิบตั ิเพื่อให้
เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปิดเผยผล
กำรดำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบตั ิ

กำรจัดสรรในปีที่ผ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
295
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
กรณีเป็นการ
เป้
ต/ผลลัพง ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ปรัาบหมาย/ผลผลิ
ปรุงงบประมำณไปยั
ด
าเนินการตาม
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
แผนงำนใหม่ (Replaced)
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
(ฉบับเดิม)
MS x.x
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
โปรดระบุดา้ นที่
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
เกี่ยวข้อง
อยู่อย่ำงจำกัดสำมำรถ
เป้
สร้ำำหมำย
งผลงำน ตอบโจทย์ใน
1.
สนับไสนุ
กำรแก้
ขปันญกำรเตรี
หำของยม
ควำมพร้
อมเข้
ำสู่สังคมสู
ประเทศได้
ในเวลำที
่ ง
วัเหมำะสม
ยของผู้สูงตลอดจนมี
อำยุไทย กลไก
2.
สร้ำงโอกำสให้
ของกองทุ
นส่งเสริคมน
เกษี
ย
ณหรื
อผู้วิสจูงอำยุ
วิทยำศำสตร์
ัย และ(60
ปีนวัขตึ้นกรรมเพื
ไป) มีแรงจู
ง
่อใช้ใใจเข้
นกำรำสู่
สับริงคมแห่
งกำรเรียนรู้ ด
หำรงบประมำณโดยยึ
3.
ูงวัยมีทกั อษะในกำร
หลัผูก้สควำมคล่
งตัวและ
ประกอบอำชี
ยืดหยุ่น อีกทัพ้งมีระบบกำร
4.พั
นำทัดกำรและติ
กษะกำร ดตำม
บริหฒำรจั
ประกอบอำชี
พของผู้
และประเมินผลแผนงำน/
เกษี
ย
ณและผู
้สูงวัยให้อตมูรงล
โครงกำรผ่ำนระบบข้
ควำมต้
องกำรของ
สำรสนเทศวิ
จัยและ
ตลำดแรงงำน
นวัตกรรมแห่งชำติด้วย
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
6. นำทักษะเฉพำะทำง
ระบบกำรบริ
หำรจัดกำร
ต.ค. 63-ก.ย. 64
25,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
MS 2.1
ด้ำนสื่อสำรมวลชน
ของผู้เดกษี
ยณเป็นช่นอผล
งทำง
และติ
ตำมประเมิ
จัดสรรตำม พรบ.
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
OKRs
ผ่ำนระบบข้อมูล
64
เพื
่อพัฒนำคนรุ
ใหม่
สำรสนเทศวิ
จัย่นและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS)
ที่สนับสนุนกำรบริหำร
งบประมำณทั้งในส่วนของ
กำรยื่นคำของบประมำณ
กำรจัดสรรงบประมำณ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

ร่ำงประกำศกระทรวง
ต.ค. 63-ก.ย. 64
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมหลัก
ธรรมำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปิดเผยผลกำรดำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบตั ิ ตำมมำตรำ
9 ประกอบมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไม่ระบุ

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS3.1

13 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

297
สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป
1. ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
ในการขับเคลื่อน
1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ ลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ขยายผล
2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ ที่
4. ปฏิรปู สื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
4.1 สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
BR1302

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ 1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
บูรณาการ
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพือ่ ให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจากวิธีการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จานวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2
ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิม่ ขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ
1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพือ่ ให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่ นาร่อง
การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
2. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีข่ องตนแต่ละพืน้ ทีอ่ ื่น ๆ
ของประเทศ
2.1 ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ /ประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่
ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กบั เด็ก เพือ่ ให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพือ่ ให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึง
คนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพืน้ ที่นาร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ ลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ ทีม่ ี
การปฏิรปู กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ทีเ่ ป็นหลัก
3.1 ปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ที่ โดยใช้รูปแบบการทางานแบบบูรณาการโดยใช้พนื้ ที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มี
คณะทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการ
ต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี 2564 กาหนดแผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพืน้ ที่ กิจกรรม การจัดสรร
งบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว
3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพือ่ ให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพือ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา 1. ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการ 1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพืน้ ที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพืน้ ที่ทุกชุมชน
พัฒนานักกีฬา
1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ
1.3 ธนาคารอุปกรณ์กฬี า (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ตาบล 1 ชนิดกีฬา
1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จัดให้มีถนนกีฬา
1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการออกกาลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
2. การปฏิรปู การทางานด้านความรอบรูด้ ้านสุขภาพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.3 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)
3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
3.1 จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ
3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
3.3 พัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬี านานาชาติ
3.7 จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทาเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
5. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science)
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รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณา 1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)
การ
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 สาหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงานการศึกษา)
2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)
2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบตั ิในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยู่เพือ่ ใช้สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
BR1305

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพือ่ ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทีม่ ีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึง
เพิม่ พูนประสบการณ์
4. มีโรงเรียนต้นแบบทีม่ ีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพืน้ ที่
5. มีฐานข้อมูลกาลังคนทีม่ ีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
7. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปู อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1301

- กระทรวงวัฒนธรรม

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

- กรมการศาสนา

- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรปู สื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1.1 MS3.1

MS1

MS2.1

MS2

MS3

MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X01
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

11,159,300

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS 1.1

300
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1302X02
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

28,300,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X03
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสื่อสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X04
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

7,738,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X05
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
ความดี
เครดิตสังคม (Social Credit)

2,124,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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MS 3.1

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X06
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรม กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
ไทย
Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

29,216,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1301X07

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์
(Soft Power)

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

205,800,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08

โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรื่อง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
'เปิดใจ'
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางสื่อบันเทิง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09

โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer พัฒนานักเขียนบท
Lab)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

6,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 4

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มสี ถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ
Musuem Siam และ TK Park
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมกำรศำสนำ ( สำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม)
- กรมศิลปำกร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
- กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

BR1302

- กระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อให้มีสถำนที่เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซึ่งมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค ปี 2564 จำนวน 6 แห่ง (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วม
แล้วไม่น้อยกว่ำ
15 แห่งทั่วประเทศ
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพื่อให้มีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบที่สำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภูมิปญ
ั ญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้ งถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บำ้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำม
สนุกสนำนและน่ำสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดควำมผูกพันกับรำกเหง้ำท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 100
แห่งต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้สื่อที่เหมำะสมกับทุกช่วงอำยุ เพื่อให้กำรเผยแพร่
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซึ่งจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี AR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบรำณสถำนต่ำง ๆ
และให้เกิดพื้นที่นำร่องไม่น้อยกว่ำ 2 แห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดใี ห้กับท้องถิ่น
ผ่านการทางานแบบบูรณาการ ที่มกี ารปฏิรปู กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ปฏิรูปกระบวนกำรนำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
(Area Base) โดยจัดให้มีคณะทำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุ ทำงวัฒนธรรมเป็นฐำนในกำรต่อยอด ทั้งนี้ ภำยในปี 2564 กำหนดแผนกำรทำงำน
ร่วมกันในลักษณะแผนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทั้งในเชิงกำรเลือกพื้นที่ กิจกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดให้มี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

302
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะกำรแสดง
ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ลาดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.2
MS1.1, MS3.1

MS1, MS2, MS3

MS4

MS1.2, MS2.1,
MS2.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

การพัฒนา eco system
ยนรู
ใ้ ห้กับคนไทย
สทางการเรี
ำนักงำนบริ
หำรและพั
ฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01

โครงกำร ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมู ิภำค

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
2564
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
2564)
Mobile)
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภูมิภำคและท้องถิ่นให้มำกขึ้น
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของพิพธิ ภัณฑ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พฒ
ั นำองค์ควำมรู้และ
กำรให้คำปรึกษำกับบุคคลกลุ่ม
บุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ
4. ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
เป้ำหมำย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
ในรูปแบบ Discovery Museum
จำนวน 2 แห่ง

1,700,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS1.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02

โครงกำร พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ
(Knowledge
Portal)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง
ระบบห้องสมุด
ระบบ e-learning
ระบบ e-books
ให้เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
พ.ศ.2565
พิพธิ ภัณฑ์
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
2565)
ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
3. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำให้
คำปรึกษำและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนพิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมู ิภำค ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภำพให้กับคนใน
สังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบที่มี
คุณภำพและยั่งยืน
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพธิ ภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของเครือข่ำยพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
Network)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. เกิดพิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery
Museum จำนวน 1 แห่ง
2. เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery
Museum จำนวน 2 แห่ง
3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กับเครือข่ำย
พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ 50 แห่ง จำกทั่วทุกภูมิภำคใน
ประเทศไทย

38,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

วัตถุประสงค์
1. พัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จำเป็น
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์
ผลผลิต
มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ เปิด

10,924,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS1.2

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)



(Knowledge
Portal)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง
องสมุด
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ระบบห้
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ระบบ
ดาเนิe-learning
นงาน ***
ระบบ e-books
ให้เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search
และ customer
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะห์องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะสั้น
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ให้บริกำร

สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
304
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์
มกำรเรียนรูต้อ/ผลลั
อนไลน์
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
มีระบบ Knowledge Portal ที่
โครงการ
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ เปิด
โอกำสให้ประชำชนทุกช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พัฒนำตนเองและประกอบอำชีพ
2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้
3. ผลของกำรเป็นต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน
สำมำรถพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National
Knowledge Hub)

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

กิจกรรมดำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
พิพธิ ภัณฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
Mobile)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง
2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ

BR1302X03

โครงกำร มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น (Muse
Mobile)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. จัดทำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล
พ.ศ.2565
(Data Management System)
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
จะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
2565)
จำกทั่วโลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุ แขนง
เพื่อให้ประชำชนทุกเพศทุกวัย
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจำกัด
2. จัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็ว
ผลผลิต
1. จำนวนผู้ใช้งำนที่คำดหวัง (คน/
ปี) ไม่น้อยกว่ำ 8,000,000 คน/ครั้ง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสม ไม่น้อย
กว่ำ 2,070 ขิ้น

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

28,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.2

1,550,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1



1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
305
พิพธิ ภัณฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
พธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต้นแบบพิ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
หำรจัดกำร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ไปสู่สำธำรณะและบริ
ของโครงการ
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
Mobile)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง
2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึง
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กิจกรรม
พ.ศ.2565
และชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
“Muse Mobile” ตำมระยะเวลำ
2565)
ที่กำหนด ผ่ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และ
ท้องถิ่น
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภำคตะวันออก
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 3 แห่ง
/ 2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและ
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ รวมไม่น้อยกว่ำ 60,000
คน / 3. ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
โครงกำร
กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
สร้ำงสรรค์เมือง 1. อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
พ.ศ. 2564
แห่งกำรอ่ำนและ เชียงรำย
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
กำรเรียนรู้
2. On Book One City
2564)
3. Solution Lab เพื่อระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย
วัตถุประสงค์
1. อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย : เพื่อดำเนินกำรจัด
กิจกรรมย่อยที่ต่อเนื่องมำจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City รณรงค์
ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับเมืองหรือ
จังหวัด
3. Solution Lab ระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เป็นแนวทำง
พัฒนำห้องสมุดประชำชน รทด
สอบชิ้นงำนต้นแบบ
ผลผลิต
1. จำนวนนวัติกรรมและองค์
ควำมรู้ Solution Lab จำนวน 1
ชิ้นงำน
2. จำนวนบุคลำกรและ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม
2.1 อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย จำนวน 500 คน / 2.2
On Book One City จำนวน
2,000 คน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

13,300,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1

2,000,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X05

โครงกำร พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. จัดทำสื่อรณรงค์ ประชำสัมพันธ์
พ.ศ.2565
และกำรสร้ำงสรรค์บรรยำกำศเมือง (ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
2565)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดเวที
สำธำรณะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระดมควำมคิด กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรมอ่ำนมำรำธอน ณ
เมืองภูเก็ต
เป้ำหมำย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเห็นคุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตที่จะ
มีกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
ภำยหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ที่จะทำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยั่งยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิง่ นำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยังมีPhuket Readathon ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ
นอกเหนือไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1

กิจกรรม กำรพัฒนำระบบบริหำร
ปีงบประมำณ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2564
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR (ต.ค. 2563 - ก.ย.
Code QR Code, Virtual Reality
2564)
และ 3D
ผลผลิต
1) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้น
3) ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4) ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจำนวนผู้ใช้งำน 200,000
ครั้ง/ปี

20,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม กำรพัฒนำระบบบริหำร
ปีงบประมำณ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2565
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR (ต.ค. 2564 – ก.ย.
Code QR Code, Virtual Reality
2565)
และ 3D
ผลผลิต:
1. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้น
3. ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4. ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.2

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. พัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
พ.ศ. 2564
ตำมแนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำ (ต.ค. 2563 - ก.ย.
เมือง/ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้
2564)
เป็นต้นแบบของกำรสร้ำงย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงกำรรับรู้
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
3. สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output)
1. พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ

60,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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การใช้ทนุ ทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Creative
District)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. ฟื้นฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์
(Place making)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
(Activity)
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์



4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
308
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ (Activity)
โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
บเคลื
่อนและ
(BR0101Xnn) 5.ดขัาเนิ
นงาน
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
ขยำยผลย่ำน
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
ต้นแบบใน
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
กรุงเทพมหำนคร
เกี่ยวข้อง
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
60,000,000
เสนอขอตั้ง
MS3.2

ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่ 1. เพื่อพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจ
พ.ศ.2565
งบประมำณในปี 65
เมืองสร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดทำ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
แผนพัฒนำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
2565)
สร้ำงสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพื้นที่
ท่องเที่ยวระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจั จุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทั้งสร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
และเข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์
3. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
นำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ เป็น
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เป้ำหมำย
ผลผลิต (Output)
1.พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X07

โครงกำร พัฒนำ
ทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและศึกษำ พ.ศ. 2564 (ต.ค.
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ 2563 - ก.ย. 2564)
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์

25,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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309
พัฒนำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงกำร
โครงการ/การ
ฒนธรรม
(BR0101Xnn) ทุนดวัาเนิ
นงาน ***
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)

กิจกรรมกำรด
ำเนินงำนต/ผลลัพธ์
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1. กำรสำรวจขั
้นปฐมภูมิและศึกษำ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ
โครงการ
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และนำไปสู่กำรเพิ่ม
จำนวนเมืองสร้ำงสรรค์
2. เพื่อดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์
3. เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ
ผลผลิต (Output)
1. เพิ่มพื้นที่พฒ
ั นำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดที่ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดที่ทำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพื้นที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและศึกษำ
พ.ศ.2565
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2565)
1.1) ดำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นำร่อง จำนวน
8 แห่ง
1.2) ดำเนินกำรสำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ สถำนภำพของประชำกร
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ โอกำสใน
กำรฟื้นฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เป็นต้น
1.3) ดำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่

25,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ โอกำสใน
310
กำรฟื้นฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
Covid19ตเป็
นต้นพธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ สถำนกำรณ์
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กำรรวบรวมวิเครำะห์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 1.3) ดำเนินของโครงการ
ศักยภำพที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
โครงการ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และนำไปสู่กำร
เพิ่มจำนวนเมืองสร้ำงสรรค์
2. เพื่อดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดทำโครงกำร
และกิจกรรมนำร่องกำรพัฒนำพื้นที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันนำไปสู่กำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output)
1. เพิ่มพื้นที่พฒ
ั นำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดที่ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดที่ทำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพื้นที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X08

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปลี่ยน
พ.ศ.2564
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
(ต.ค. 2563 –
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำร
ก.ย. 2564
พัฒนำจังหวัดนำร่องให้เป็นเมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ปีงบประมำณ
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย
พ.ศ.2565
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
(ต.ค.
2564 – ก.ย.
สุนทรียทัศน์ภำครัฐและประชำ
2565)
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เป็นเมืองศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปิน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

11,217,400

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

20,605,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



ศักยภำพชุมชนสู่ 1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปลี่ยน
กำรเป็นเมืองแห่ง ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
ศิลปะ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พัฒนำจังหวัดนำร่องให้เป็น311
เมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
มำ และจังหวัต/ผลลั
ดเชียงรำย
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ นครรำชสี
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
งเสริม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 1) จัดกิจกรรมอมรมส่
ของโครงการ
สุนทรียทัศน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เป็นเมืองศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปิน
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้
สำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตสำนึกรักและภำคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับท้องถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X09

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. พัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่น
พ.ศ.2564
ใหม่ นักออกแบบชนช้ำงกรำฟิก ซี
(ต.ค. 2563 –
ซั่น 6
ก.ย. 2564
2. พัฒนำทักษะของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำรออกแบบพื้นฐำน
ผสมผสำนกับมติทำง
ปีงบประมำณ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
พ.ศ.2565
เป้ำหมำย
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
เชิงปริมำณ
2565)
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนเรข
ศิลป์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง
2. บันทึกเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟิก ไม่น้อยกว่ำ 8 ตอน
3. งำนด้ำนเรขศิลป์ถูกใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุมชน
เชิงคุณภำพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตั ิจริง
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่
เข้ำร่วม ได้รับกำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

3,375,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

8,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



312
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X10

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม

กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้มและทิศ
ทำงกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำกชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ
และผู้ประกอบกำร เพื่อต่อยอด
ทุนทำงวัฒนธรรมผ้ำไทยสู่สำกล
วัตถุประสงค์
1. นำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พฒ
ั นำพื้นทีสำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
2. กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่งคง และ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมให้กับชุมชน
4. เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกกำร
รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้สู่กำร
ปฏิบตั ิได้จริง
5.เพื่อเป็นกำรนำแนวคิดที่เป็น
สำกลมำพัฒนำต่อยอดมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมผ้ำไทย
6. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและ
กระตุ้นให้เกิดภำพลักษณ์ที่มีควำม
ทันสมัยให้แก่วงกำรผ้ำไทย
7. เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เกิดแก่
ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย

ปีงบประมำณ
พ.ศ.2564
(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
พ.ศ.2565
2. กำรพัฒนำศักยภำพพื้นที่ (จัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำ
2565)
แผนพัฒนำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรท่องเที่ยว
4. กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศั น์แนะนำโครงกำรฯ)
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ดำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปิดตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม
มำใช้พฒ
ั นำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เป็นพื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรท่องเที่ยว
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชำชน
ในพื้นที่ นำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ

7,815,800

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

30,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำแนวคิดในกำรเพิ313
่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม
ั หมาย/ผลผลิ
นำพื้นที่สำธำรณะ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ มำใช้เป้พาฒ
ต/ผลลัให้
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เยำวชนและประชำชนได้
ของโครงการมีโอกำส เริม่ ต้นและสิ้นสุด
แสดงออกทำงศิลปะและ
โครงการ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เป็นพื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรท่องเที่ยว
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชำชน
ในพื้นที่ นำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมให้กับชุมชน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X11

โครงกำร บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบัน
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
1. กิจกรรมห้องคลังควำมรู้
2. งำนห้องปฏิบตั ิกำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/ วัตถุจัดแสดง
3. งำนวิจัยวัสดุในกำรซ่อมแซม
เครื่องปั้นดินเผำ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
ห้องเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery
Museum)
2. พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพธิ ภัณฑ์ที่สนับสนุนให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85

ปีงบประมำณ
พ.ศ.2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

37,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X12

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้
แห่งใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
"เบญจกิต"ิ (งบ
ผูกพัน
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ดำเนินงำน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิต”ิ ให้

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD
พ.ศ.2565
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ
2565)
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แห่ง
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
5. เป็นศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ

120,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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แห่งใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
"เบญจกิต"ิ (งบ
ผูกพัน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 600,000,000)
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) กิจดกรรมกำร
าเนินงาน ***
ดำเนินงำน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิต”ิ ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แห่งชำติ

กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำทักษะที่
314 ง
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่เป้ำางประเทศ
หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
3. พัฒนำให้ของโครงการ
เป็นศูนย์กลำงขององค์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แห่ง
โครงการ
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
5. เป็นศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทุกช่วงวัย

กรมศิลปำกร

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
พ.ศ.2565
กำรให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
สำรสนเทศ ให้ตอบสนองควำม
2565)
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด
ครบถ้วน
2. พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำร
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ ให้อยู่ในรูปแบบของหอ
จดหมำยเหตุดิจิทลั
3. ระบบงำนบริกำรกรมศิลปำกร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทุกระดับ
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. อนุรักษ์ จัดเก็บ แหล่งข้อมูล
ขนำดใหญ่ ที่สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชำติไทย วัฒนธรรม
ประเพณี สังคม ที่สำมำรถเชื่อถือ
ได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ในทุก
แขนงวิชำ
5. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลหลักของชำติด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้น
เพื่อกำรบริกำรประชำชนที่มี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทั่วประเทศ
ผลผลิต
1. จัดทำพัฒนำระบบให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ดำเนินกำรแปลงข้อมูลของหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ เป็นดิจิทลั
และนำเข้ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ของสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
3. พื้นที่กำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

BR1302X13

โครงกำร พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. จัดทำ
ข้อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดทำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดทำบัญชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ดำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเป็น
ดิจิทลั
3. จัดทำนำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ให้บริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

35,995,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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315
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X14

โครงกำร พัฒนำ
บริกำรห้องสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แห่งชำติ
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
1.1 ใน
สำนักหอสมุด
แห่งชำติ
1.2 ในหอสมุด
แห่งชำติส่วน
ภูมิภำค
2. กำรบำรุงรักษำ
2.1 ห้องสมุด
อัตโนมัต,ิ
2.2 ระบบ
e-service,
2.3 ระบบดิจิทลั ,
2.4 ข้อมูลขนำด
ใหญ่

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพื่อพัฒนำต่อยอดโครงกำร
พ.ศ.2565
ห้องสมุดดิจิทลั ในงบประมำณปี
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2560 ให้มีควำมต่อเนื่องและ
2565)
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแห่งชำติให้อยู่ในรูปแบบ
ของห้องสมุดดิจิทลั ที่ประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพื่อสร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิ่ม
คุณค่ำให้กับมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแห่งชำติ
4. เพื่ออนุรักษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลที่เป็นมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแห่งชำติให้คง
อยู่อย่ำงยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนำหอสมุดแห่งชำติให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่ทนั สมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพื่อพัฒนำพื้นที่กำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
สื่อประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติให้ทนั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เป้ำหมำย
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็น
เอกสำรต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชำติ ได้แก่ หนังสือหำยำก
หนังสือพิมพ์เก่ำ สมุดไทย แถบ
บันทึกเสียง วีดิทศั น์ ภำพถ่ำย
ได้รับกำรแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้ งสมุดดิจิทลั สำหรับกำร
จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ที่สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ทุกที่ ทุกเวลำ
3. พื้นที่กำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

33,680,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X15

โครงกำร พัฒนำ
ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง

76,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



ปีงบประมำณ
พ.ศ.2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

โครงกำร พัฒนำ
ต่อยอดทุนทำง
นธรรมตำม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ วัฒโครงการ/การ
รอยศำสตร์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร
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กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังเป้
บวร
เพื่อเสริมสร้ำตงชุ
มชนพธ์
าหมาย/ผลผลิ
/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เข้มแข็งอย่ำของโครงการ
งยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด เริม่ ต้นและสิ้นสุด
“บวร On Tour”
โครงการ
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
(บวร On Tour)
1) จัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด 2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็น
ระบบ และมีมำตรฐำน 4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
สื่อถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้นำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ จำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) / 2. ผู้นำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทุนทำงวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปญ
ั ญำ และ
ภูมิทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับ
ต่อยอดให้เกิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X16

โครงกำร
สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจข้อมูลชุมชน ในพื้นที่
พ.ศ.2565
7 จังหวัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
2565)
พัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย 150 ชุมชนในพื้นที่
77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยบนเว็บไซต์
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมกำรออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำระดับชำติ จำนวน 5
ครั้ง
7. จัดทำหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย
8. ผลิตสื่อวีดิทศั น์ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน
ในท้องถิ่น 4 ภูมิภำคจำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพื่อวำงแผนและติดตำม
งำน
เป้ำหมำย / ผลผลิต :
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิ่มรำยได้
3) เพิ่มกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำร
พัฒนำต่อยอด

21,866,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X17

โครงกำร
ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟท์พำว
เวอร์ (Soft
Power)

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ
พ.ศ.2565
วีดิทศั น์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
2565)
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ท่องเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เรื่อง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน

205,800,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟท์พำว
เวอร์ (Soft
Power)

ไทย 10 โครงกำร/เรื่อง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
318
เชิงปริมำณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
ภำยในระยะเวลำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ โครงกำร
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั1พปีธ์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เชิงคุณภำพของโครงการ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศั น์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ และธุรกิจต่อเนื่อง
สำมำรถจำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เป็นกำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ไทย และ
เป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X18

โครงกำร ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ให้กับผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรพัฒนำยกระดับ ผลิตภัณฑ์
พ.ศ.2565
วัฒนธรรมชุมชนไทย
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
(Community Cultural Product
2565)
of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand :
CPOT)
2. จัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
5. จัดทำคำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้แก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
คำขอ
เป้ำหมำย / ผลผลิต :
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
รำย มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒ
ั นำ ประเทศ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

30,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
319
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ประเทศ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ำวัฒนธรรมไทยที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 2.สร้ำงคุณค่ของโครงการ
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒ
ั นำ ประเทศ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X19

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย
(Value Creation)
จำก
ฐำนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่เป้ำหมำย
พ.ศ.2565
10 จังหวัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กิจกรรมกำรบรรยำย Value
2565)
Creation + Story-Telling และ
รับสมัครผู้ประกอบกำรที่สนใจ
3. กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำ Value
Creation เพื่อพัฒนำธุรกิจ
4. กิจกรรมกำรจัดทำองค์ควำมรู้
และนำเสนอ 40 สินค้ำ/บริกำร
(อำหำร หัตถกรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นให้พฒ
ั นำ
อย่ำงก้ำวกระโดด
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรให้เติบโตได้ในอนำคต
3. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เรื่องรำว (Story-Telling) และกำร
สื่อสำรแบรนด์ที่เป็นสำกล
เป้ำหมำย
ผลผลิต
1. จำนวนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
จำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรที่ได้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร
หัตถกรรม)

50,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X20

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และ
พ.ศ.2565
แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กำรพัฒนำศักยภำพถนนสำย
2565)
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรดำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นแบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ และเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำ

160,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรดำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุร320
ักษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ได้รับเป้กำรคั
าหมาย/ผลผลิ
พธ์ำง
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ดเลือกให้เป็ตน/ผลลั
แบบอย่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ที่ดี สอดคล้ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
องกับนโยบำย
โครงการ
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ และเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมให้ประชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปญ
ั ญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม
และพัฒนำทักษะให้แก่เด็ก
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภูมิปญ
ั ญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรม"

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BR1302X21

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

โครงกำร
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำน
พ.ศ.2565
กำรออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนในท้องถิ่น
2565)
(อย่ำงน้อย จังหวัดละ 1 ครั้ง/ 3
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบที่เกิดจำกกำรต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดนำร่อง ที่มี
รูปแบบสวยงำม ทันสมัย มีแนวโน้ม
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่ำงชัดเจน (อย่ำงน้อย
อำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3
จังหวัด มี 28 อำเภอ)

7,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2

BR1302X22 โครงกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
(Creative and
Cultural
Tourism)

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. สำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
พ.ศ.2565
บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวพร้อมจัด (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
2565)
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ
มีอัตลักษณ์ สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและบริกำร
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและ

58,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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โครงกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิง
งสรรค์และ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ สร้ำโครงการ/การ
นธรรม
(BR0101Xnn) วัฒดาเนิ
นงาน ***
(Creative and
Cultural
Tourism)

กิจกรรม
1. สำรวจเส้นทำงและสินค้321
ำและ
บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวพร้อมจัด
ประชุเป้มาหมาย/ผลผลิ
เพื่อประเมินศัตก/ผลลั
ยภำพและ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
คัดเลือกสินของโครงการ
ค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
มีอัตลักษณ์ สะท้อนคุณค่ำ/
โครงการ
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและบริกำร
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดทำข้อมูล
สินค้ำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model
(Content) อำทิ ชุมชนสร้ำงสุข
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภำพ เป็นต้น
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพันธมิตร
(Co Creation) อำทิ กำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรท่องเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
นำเสนอขำย เป็นต้น
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model (Product
Testing) โดยนำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ย และ
สื่อมวลชนร่วมทดสอบ อำทิ บริษทั
นำเที่ยว บริษทั ทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น
Blogger Celebrity เป็นต้น
5. จัดทำระบบฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ทั้งแบบ Online
และ Offline เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักท่องเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้นำไปใช้อ้ำงอิง
และเป็นข้อมูลนำเสนอขำยต่อไป
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพให้กับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model เพื่อต่อ
ยอดกำรทำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับสินค้ำที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมสำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรท่องเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
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ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
งและบริ
กำรท่องเที
่ยว ผูพ้ ธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ แหล่เป้
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
กิจนำเที่ยว ด้ำนตลำด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ประกอบธุรของโครงการ
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X23

ปลดล็อคเพื่อให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

เป้ำหมำย :
1. ตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพื่อขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรปลดล็อคเพื่อให้เกิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทุกภำคส่วนทั้ง
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ร่วมกันจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นเจ้ำของ
สถำนที่ในกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS4
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

-

BR1303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65
ม.ค.64-ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7)

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพื้นที่ทุกชุมชน
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำอำเภอ
ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ
จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
จัดให้มีถนนกีฬำ
สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมตื่นตัวเรื่องกำรออกกำลังกำยด้วยสื่อที่เหมำะสม

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64- ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - 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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเล่นกีฬำ หรือกำรแข่งขันกีฬำในทุกโครงกำร/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE)
ของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดให้มีนักส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10) พัฒนำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกกำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัดทำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ
สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies
จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
เชื่อมโยงกำรพัฒนำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกกำลังกำย (Calories credit)

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

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดให้มีห้องเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอำเภอ
จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำตั้งแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำท้องถิ่น
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน
จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - มิ.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สร้ำงระบบกำรพิจำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จัดทำระบบพัฒนำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว (Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ (Athlete
pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
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ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for
Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport
Science หรือ Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 5

MS 4
MS 3.1

MS 3.2

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

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

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X01
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ
กำรออกกำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง (Virtual
Sport Project)

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

55,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS 1.7
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สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X02
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X03
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ผลประโยชน์
เป้ำหมำย /ผลลัพธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
โครงกำร
(outcome)
1. เด็ก เยำวชน
และ
1) ประชำชนหั
ประชำชนทั
่วไปนมำใส่ใจ
สุขนัภำพ
วยกิ่ยวทั
จกรรมทำง
2.
กท่อด้งเที
้งชำวไทย
กำย กำรออกก
และชำวต่
ำงชำติำลังกำย
ฬำนกำร:
ทำให้มี
พืและเล่
้นที่ทนี่ดกีำเนิ
ำงกำยแข็
พืสุข้นภำพร่
ที่ที่ดำเนิ
นกำรทัง่วแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ประเทศ
ผ่อนคลำย
ควำมส
ำเร็จและสำมำรถใช้
ของโครงกำร
สติ
ป
ญ
ั
ญำในทำงสร้
ำงสรรค์
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้
ำง
เพื่อกำรพั่อมัฒ่นนำประเทศ
ควำมเชื
ให้แก่
ควำม ้น
นั2)กประชำชนมี
ท่องเที่ยว และกระตุ
คล่เอกิงแคล่
ว (Active)
ให้
ดกำรเดิ
นทำง ลด
NCDs และ
ท่กำรเกิ
องเทีด่ยโรค
วในประเทศ
เมื่อร่ำงงกำยแข็
งแรงก็เป็น
รวมถึ
เป็นสื่อกลำงในกำร
กำรป้
องกันกำรแพร่
สร้
ำงควำมสั
มพันธ์ ที่ดีอัน
ระบำดของโรคติ
เชื้อไวรั
จะน
ำไปสู่กำรพัฒดนำจิ
ตใจส
โคโรน่
2019 (COVID
และเกิำดควำมร่
วมมือใน–
19) ฒนำท้องถิ่นให้
กำรพั
3) ควำมร่
วมมืำ อและ
จำก
เจริ
ญก้ำวหน้
ก่ภำครั
อให้เฐกิและภำคเอกชนใน
ดควำมสำมัคคีใน
กำรสนั
และจู
หมู
่คณะบสนุ
มีรนะเบี
ยบวิงนใจให้
ัยมี
ำลังกำย
น้ประชำชนออกก
ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ำงสม่วติ ำเสมอเพิ
งขึำ้นงมี
ดอย่ำรงชี
อยูร่ ่วมกั่มนสูอย่
4) กระทรวงกำรท่
องเที
่ยว
ควำมสุ
ข และรู้จักใช้
เวลำ
ว่และกี
ำงให้ฬเป็ำสำมำรถใช้
นประโยชน์เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร ต.ค. 64 – ก.ย. 65
โครงกำรพัฒนำ
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม ประสิทธิภำพ
ทำงกำย กำรออกกำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES
CREDIT CHALLENGE) ปี
2565 (เริ่ม ) งบประมำณ
72,000,000 บำท
โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรกีฬำเพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว

62,550,000 - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64
(2,550,000)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65 (60,000,000)

MS 1.8

72,000,000

MS 1.10

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

กรมพลศึกษำ

BR1303X04

โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ
ม.ค. 64- ธ.ค. 65
ประจำในทุกจังหวัดและ
ทุกอำเภอ ทำหน้ำที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชำชนได้
ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

448,883,800 - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร
ตำม พรบ. 64
(167,075,800)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65
(281,808,000)

MS1.4, MS1.5,
MS 1.6 และ
MS1.9

กรมพลศึกษำ

BR1303X05

โครงกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บ้ำน
(1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บ้ำนทั่วประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 65

750,820,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษำ

BR1303X06

โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกระแสควำมตื่นตัว
ด้ำนกำรกีฬำและกำรออก
กำลังกำย

กำรประชำสัมพันธ์เพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ตื่นตัวในกำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

12,258,600

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษำ

BR1303X07

โครงกำรพัฒนำทักษะผู้
ตัดสิน
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กิจกรรม
1. กำรพัฒนำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพื้นฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรดำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X08

โครงกำรพัฒนำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
(กำรกีฬำแห่งประเทศไทย)
กำรดำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X09

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
1. จัดให้มีห้องเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอำเภอ
กำรดำเนินงำน
1. วิเครำะห์คุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพัฒนำ
นักกีฬำ
2. จัดทำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกซ้อม
กีฬำ ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ร่วมกับ
สพฐ.และมหำวิทยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนกีฬำในสังกัด
สพฐ. และ อปท.

ผลประโยชน์
ธ์ของ่ ม.ค.64 - ธ.ค. 65
ผู้ตัดสินกีฬำขั/้นผลลั
พื้นพฐำนที
โครงกำร
(outcome)
ได้รับกำรพัฒนำตำม
1) ประชำชนหันมำใส่
มำตรฐำนของแต่
ละชนิใจด
ด้วยกิจำควำมรู
กรรมทำง้
กีสุขฬภำพ
ำ สำมำรถน
กำย กำรออกกำลังกำย
ควำมสำมำรถไป
กีฬำ ทำให้
มี
ดและเล่
ำเนินนงำนทำงด้
ำนกำร
ตัสุขดภำพร่
สินกีฬำำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่อจงแคล่
(Active)
ำนวนว 59
หลักสูลด
ตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กำรเกิด30โรคคนNCDs
/หลักและ
สูตร
เมื่อร่ำงกำยแข็
= 1,770งแรงก็
คน เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัหลั
ฒนำเศรษฐกิ
จและกำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กสูตรมำตรฐำนของกำร
พัฒเรีนำประเทศได้
อย่ำงมี
ยนกำรสอนและกำร
ประสิฝึทกธิซ้ภอำพ
มกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

27,647,900

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564 (1,714,500)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
(25,933,400)

21,356,015 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(กองทุนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ)

5,000,000

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS3.4

MS 3.4

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬำ
ในทุกอำเภอ
MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพำะ
สำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำตั้งแต่
ระดับปริญญำตรี
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มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

BR1303X10

โครงกำร
กำรพัฒนำสำหรับผู้เป็น
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พัฒนำเป็นนักกีฬำอำชีพ
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้ที่
เป็นนักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำร่อง
ในปี 2565)
กำรดำเนินงำน
1. จัดทำหลักสูตรเฉพำะ
เพื่อรองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

2. พิจำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำก
กำรแข่งขันของนักกีฬำ
เป็นส่วนหนึ่งของผลกำร
เรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดทำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยและสมำพันธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สมำพันธ์กีฬำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์
ผู้สอน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X11

โครงกำร
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม
พัฒนำผู้นำกีฬำของท้องถิ่น
ให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศที่ได้มำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแห่งประเทศ
ไทย

ผลประโยชน์
ธ์ของ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65
เป้ำหมำย : เพื/ผลลั
่อพัฒพนำ
โครงกำร
(outcome)
หลักสูตรเฉพำะ
1)
นมำใส่ใจ
ที่มประชำชนหั
ีรูปแบบเหมำะสม
สุสำหรั
ขภำพบผูด้้เป็วยกิ
นนัจกกรรมทำง
กีฬำ
กำย
ำลังกำย
ระดับกำรออกก
ปริญญำตรี
และเล่
ฬำ ทำให้บมี
(หลักสูนตกีรควบระดั
สุปริขญภำพร่
ำงกำยแข็
แรง /
ญำตรี
2 ปริญงญำ)
ส่งผลให้
ีจิตใจที
่เป็นสุข/
(หลั
กสูตมรสหวิ
ทยำกำร)
ผ่(หลั
อนคลำย
กสูตรปริและสำมำรถใช้
ญญำตรีควบ
สติ
ป
ญำในทำงสร้
ปริญัญญำโท)
ให้เป็นำไปงสรรค์
เพื
่อกำรพัฒนำประเทศณวุฒิ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุ
2)
ควำมงชำติ
ระดัประชำชนมี
บอุดมศึกษำแห่
คล่
องแคล่
ว (Active)
(TQF)
และบริ
บทของลด
กำรเกิ
โรค ยNCDs
มหำวิทดยำลั
กำรกีฬและ
ำ
เมื
ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
แห่่องร่ชำติ
กำรป้
ผลผลิอตงกั: นกำรแพร่
ระบำดของโรคติ
ดเชืำหรั
้อไวรับสผู้
มีหลักสูตรเฉพำะส
โคโรน่
(COVID
–
เป็นนักำกี2019
ฬำ ระดั
บปริญญำ
19)
ตรี ที่เป็นไปตำมกรอบ
3)
ควำมร่วมมื
มำตรฐำนคุ
ณวุอฒจำก
ิ
ภำครั
ระดับฐอุและภำคเอกชนใน
ดมศึกษำแห่งชำติ
กำรสนั
บสนุนและจู
งใจให้
(TQF) และบริ
บทของ
ประชำชนออกก
ำลัฬงกำย
มหำวิทยำลัยกำรกี
ำ
อย่
แห่ำงงสม่
ชำติำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
ผลลัพฬธ์ ำสำมำรถใช้
:
และกี
เป็น
กกีฬำได้รับกำร
ข้ผู้เอป็มูนลนัประกอบกำรจั
ดทำ
พัฒนำศักยภำพในกำรเป็
นโยบำยขั
บเคลื่อนกำร น
ฬำอำชีพ เข้จและกำร
ำสู่
พันักฒกีนำเศรษฐกิ
เส้
น
ทำงกี
ฬ
ำอำชี
พัฒนำประเทศได้พอย่ำงมี
(จัดให้ทมธิีหภลัำพ
กสูตรเฉพำะ
ประสิ
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมสำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพัฒนำเป็น
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะสำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำร่อง
ในปี 2565) หรือตั้งแต่
ระดับมัธยมปลำย)
จัดให้มีผู้นำกีฬำประจำ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ท้องถิ่น ตำบลละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
15,000 บำท/คน/เดือน
(ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
กำหนดเป็นกำรทำงำนใน
ลักษณะไม่ประจำ) ปี 65
จำนวนตำบลละ 1 คน (25
จังหวัด 3,054 ตำบล) เป็น
เงิน 549,720,000 บำท

1,139,700

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

549,720,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS3.2

MS 3.3
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X12

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
Sport: OTOS) โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิด
กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
ระดับตำบล
กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
จังหวัดและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละตำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพื่อ
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำร
ฝึกซ้อม
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะพัฒนำไปสู่
นักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X13

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
จัดให้มีถนนกีฬำ
กำหนดให้ทุกจังหวัดมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แห่ง
โดยกำหนดชนิดกีฬำและ
พื้นที่
ที่จะดำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิ ำรและกลุ่มพิเศษ
กำรดำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกกำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพื่อให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น
สตรีทบำสเกตบอล
แบดมินตันกลำงแจ้ง
ตะกร้อแอโรบิค จักรยำน

ผลประโยชน์
/ผลลั
1 ตำบล 1 ชนิ
ดกีฬพำธ์ของ
ใน ต.ค. 64 - ก.ย. 65
โครงกำร
(outcome)
ท้องถิ่นใน 25 จังหวัด
1)งประชำชนหั
นมำใส่
ใจ
(จั
หวัดเชียงรำย
เชียงใหม่
สุน่ขำภำพ
ด้วยกิจกรรมทำง
น นครพนม
ขอนแก่น
กำรออกกอุำลั
งกำย
อุกำย
บลรำชธำนี
ดรธำนี
บุและเล่
รีรัมย์นชักียฬภูำมทิ ำให้มี
สุขภำพร่ำมงกำยแข็
งแรง
นครรำชสี
ำ ศรีสะเกษ
ส่งผลให้
ีจิตใจที
นสุข
ชลบุ
รี จันมทบุ
รี กรุ่เป็งเทพ
ผ่นครปฐม
อนคลำยสุและสำมำรถใช้
พรรณบุรี
สติ
ปัญญำในทำงสร้
กำญจนบุ
รี รำชบุรี พัำงสรรค์
ทลุ,
เพื
่อกำรพั
ฒนำประเทศ
สงขลำ
ยะลำ
สตูล ตรัง
2)
ประชำชนมี
ควำม
กระบี
่ ภูเก็ต) แห่
งละ
คล่องแคล่บำท
ว (Active)
ลดด
50,000
(25 จังหวั
กำรเกิดตโรค
3,054
ำบล)NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัถนนกี
ฒนำเศรษฐกิ
ฬำนำร่อจง และกำร
ใน
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
พัท้อฒงถิ
นำประเทศได้
อย่ดำงมี
่นใน 25 จังหวั
ประสิ
(จังหวัทดธิเชีภยำพงรำย เชียงใหม่
น่ำน นครพนม ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ
นครปฐม สุพรรณบุรี
กำญจนบุรี รำชบุรี พัทลุง
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง
กระบี่ ภูเก็ต)

152,700,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS 1.4

10,000,000 - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564 (5,000,000)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
(5,000,000)

MS 1.6
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X14

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X15

ผลประโยชน์
ธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
โครงกำร
ท้องถิ่นใน/ผลลั
77 อพำเภอ
โครงกำร
(outcome)
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง (อำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ)
1)ประกอบด้
ประชำชนหั
นักกีฬำ
วย นกีฬมำใส่
ำบังใคัจบ 2
สุขชนิ
ภำพดกีด้ฬวำยกิกีจฬกรรมทำง
กิจกรรม
ำสำกล 6
ำลัองงถิ
กำย่นนิยม
กำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ กำย
ชนิดกำรออกก
กีฬำ กีฬำท้
และเล่นกี1ฬชนิ
ำ ทดำให้
กำรดำเนินงำน
กีฬำมี
1. สนับสนุนงบประมำณ สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ในกำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อ ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
ระดับอำเภอ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
2) ประชำชนมีควำม
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำร คล่องแคล่ว (Active) ลด
แข่งขันกีฬำระดับอำเภอ กำรเกิดโรค NCDs และ
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่ เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
โครงกำรพัฒนำนักกีฬำ
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
เพื่อควำมเป็นเลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
ต่อไป
3) ควำมร่ว1มมื
อจำก
โครงกำร
ระบบ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ภำครั
ฐ
และภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำนักกีฬำเพื่อ
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ควำมเป็นเลิศ (Sports
Hero) เพื่อพัฒนำนักกีฬำ ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
โอลิมปิก 2024
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
กิจกรรม
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
1. สร้ำงระบบกำร
พิจำรณำและส่งนักกีฬำ นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพันธ์กีฬำ
นำนำชำติ
กำรดำเนินงำน
2. จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time athlete)
รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ
(Athlete phase way)
กำรดำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)

425,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(กองทุนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ)
ปี 2564
(200,000,000)
ปี 2565
(225,000,000)

83,476,700

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.5

MS 3.6, 3.7

2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ บริโครงการ/การด
าเนินงาน
หำรจัดกำรสมำคมกี
ฬำ
โครงการ
(BR0101Xnn) แห่งประเทศไทย
*** ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)
- จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time Athlete)
รวมถึงกำรจัดทำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete Phase way)
- กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดทำหลักสูตรรองรับ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X16

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรดำเนินงำน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพื่อใช้เป็นกลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับกับ
สมำคมกีฬำ และสมำพันธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในกำรไกล่เกลี่ยเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยดำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกีย่ วข้องกับกำร
ระงับข้อพิพำทโดยวิธกี ำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพื่อต่อยอด
จัดตั้งเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป

330
กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)ผลกำรศึ
ควำมร่วกมมื
อจำก นไป ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ษำควำมเป็
ภำครัฐได้
และภำคเอกชนใน
ในกำรจัดตั้ง
กำรสนั
บสนุลนำกำรด้
และจูงำใจให้
อนุญำโตตุ
นกีฬำ
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1,500,000

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.7

331
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X17

โครงกำร
กำรพัฒนำศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม
กำรจัดตั้งสถำบัน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรดำเนินงำน
1. กำรศึกษำวิจัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
(50 ล้ำนบำท)
- รูปแบบกำรให้บริกำร
- มำตรฐำนกำรบริกำร
- กำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรบริกำร
- กำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลเพื่อกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พัฒนำบุคลำกร
เครือข่ำยด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน) (30 ล้ำนบำท)
4. จังตั้งศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพื่อ
ทำหน้ำที่ศูนย์รักษำและ
ฟื้นฟูกำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรพัฒนำศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับ
กำรให้บริกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
บุคลำกร เครื่องมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ดำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแห่งชำติ National
Training Center : NTC
ให้ได้มำตรฐำนสำกล

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ขกองำร ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สถำบันวิทยำศำสตร์
โครงกำร
(outcome)
กีฬำแห่งประเทศไทย
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถดำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกำรส่งเสริมกีฬำ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึ้น เช่น
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำสำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน

BR1303X18

ปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ถึง
ปีงบประมำณ
พ.ศ.2564

860,000,000 - ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม (50
ล้ำนบำท)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 5

MS 4

อปท.สำมำรถดำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกำรส่งเสริมกีฬำ332
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน กำรแข่
เป้าหมาย/ผลผลิ
งขันกีฬำได้ต/ผลลัพธ์
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ครอบคลุของโครงการ
มมำกยิง่ ขึ้น เช่น
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
ผลประโยชน์
จัดกีฬำไทยหรื/ผลลั
อกีฬพำธ์ของ
โครงกำร
(outcome)
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
1)
มำใส่
นักประชำชนหั
เรียน กีฬำสนำหรั
บ ใจ
สุเยำวชน
ขภำพ ด้กีวฬยกิ
จ
กรรมทำง
ำประชำชนใน
กำย อปท.
กำรออกก
กำย
เขต
รวมทัำลั้งงสำมำรถ
ฬำำทร่วำให้
มี
ส่และเล่
งนักกีนฬกีำเข้
มกำร
สุขงภำพร่
งแรง
แข่
ขันกีฬำงกำยแข็
ำที่หน่วยงำน
ส่งผลให้
มีจอิตสมำคมกี
ใจที่เป็นฬสุขำ
ของรั
ฐ หรื
ผ่เป็อนนคลำย
และสำมำรถใช้
ผู้จัดกำรแข่
งขัน
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
กรมอนำมัย กระทรวง BR1303X19
โครงกำรก้
ำ
วท้
ำ
ใจ
2) ประชำชนมีควำม
สำธำรณสุข
องแคล่ว (Active)ำลด
1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน คล่
ประชำชนสำมำรถเข้
ถืง
กำรเกิ
ดโรคำลัNCDs
ลงทะเบียนและบริหำร
กำรออกก
งกำยในและ
ร่ำงกำยแข็และได้
งแรงก็รับเป็องค์
น
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร เมื
รูป่อแบบใหม่
กำรป้
อ
งกั
น
กำรแพร่
ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยน
ระบำดของโรคติ
ดเชื่พ้องึ ไวรัส
ทำงวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมสุขภำพที
โคโรน่
ำ 2019 (COVID –
1.1 จ้ำงจัดกำร
ประสงค์
19)
บริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูล 3) ควำมร่วมมือจำก
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
เพื่อสุขภำพทำงวิธี
ประชำชนออกกำลังกำย
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4)
องเที่ยว
2. กำรขับเคลื่อนกำร
มีกกระทรวงกำรท่
ำรประชุมกำหนดแนว
และกี
ฬำสำมำรถใช้
ป็นอม
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ทำงกำรด
ำเนินงำน เพร้
ข้
อ
มู
ล
ประกอบกำรจั
ออกกำลังกำย
ทั้งกำกับติดตำม กำรดทำ
นโยบำยขั
บเคลื่อนกำร ำง
2.1 ประชุม
ดำเนินงำนโครงกำรอย่
พั
ฒ
นำเศรษฐกิ
จและกำร
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน ต่อเนื่องเป็นระบบ
เพื่อให้
พั
ฒ
นำประเทศได้
อย่ำงมี
นโยบำยส่งเสริมกำรออก เกิดประสิทธิผลตำม
ประสิ
ธิภำพของโครงกำร
กำลังกำย
วัตถุปทระสงค์
2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรกำหนด
แนวทำงกำรจัดตั้งสมำคม
2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพันธ์
2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและสิ่งจูงใจ
2.5 ประชุมติดตำมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
2.6 Forum เชิดชูเกียรติ
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ

3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
3.1 กำรประชำสัมพันธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผล

มีกำรจัดมหกรรมเปิดตัว
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

กรณีเป็นการ
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

พ.ย. 63 -ก.ย.64

8,748,141

ม.ค. - ก.ย. 64

5,000,000

ม.ค. - ก.ย. 64

748,141

ม.ค. - ก.ย. 64

3,000,000

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การด
3.1 กำรประชำสัาเนิ
มพันนงาน
ธ์
โครงการ
(BR0101Xnn) และเปิดตัว มหกรรมกำร
***
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดินวิง่ /กำรออกกำลังกำย
3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่
3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ทำตำมเกณฑ์ /กติกำที่
กำหนดไว้
3.6 จัดส่งของรำงวัลให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20

โครงกำร 10 ล้ำน
ครอบครัวไทยออกกำลัง
กำยเพื่อสุขภำพ
1.กำรขับเคลื่อนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
1.1.กำรขับเคลื่อน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนภำคี และ
ประชำสัมพันธ์นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อน Health Point
1.1.4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏิบัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร
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กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส พ.ย. 64 - ก.ย.65
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)
ควำมร่
อจำก
กำรขั
บเคลืว่อมมืนนโยบำย/
ม.ค. - ก.ย. 65
ภำครั
ฐและภำคเอกชนใน
มำตรกำรส่
งเสริมกำรออก
กำรสนั
บสนุกีนฬและจู
กำลังกำย
ำและงใจให้
ประชำชนออกก
นันทนำกำร ำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

41,558,400

1,949,600

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

MS 1.7
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ
กำรพัฒนำระบบ
โครงกำร
(outcome)
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
นมำใส่
ใจ
สุ1)ขประชำชนหั
ภำพในรูปแบบ
Digital
สุHealth
ขภำพ ด้Platform
วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)
ควำมร่
อจำก
3. กำรขับเคลื่อนกำร
กำรขั
บเคลืว่อมมืนกำร
ภำครั
และภำคเอกชนใน
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ดำเนินฐงำนส่
งเสริมกำร
นและจูงชใจให้
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน กำรสนั
ออกกำลับงสนุ
กำยโดยมี
ุมชน
ประชำชนออกก
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
เป็นฐำนผ่ำนเครืำลั
อข่งำกำย
ย
อย่
ำเสมอเพิอ่มงถิ
สูง่นขึ้น
องค์กรปกครองท้องถิ่น
องค์ำงสม่
กรปกครองท้
4)
กระทรวงกำรท่
(อปท. 2,626 แห่ง
(อปท.
2,626 แห่งอ) งเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
3.1 กำรขับเคลื่อนกำร
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ประสิทธิภำพ
(อปท. 2,626 แห่ง)
3.1.1จัดจ้ำง พัฒนำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกกำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำน

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

4.1 กำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ผ่ำนกิจกรรมกำร
ก้ำวท้ำใจ Season 4 (77
จังหวัด)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 ครั้ง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

ม.ค. - ก.ย. 65

2.กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform 2.1.
กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดทำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
Platform

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ
Season 4 (77 จังหวัด)

18,050,000
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
พธ์ของ
สื่อออนไลน์ส/ร้ผลลั
ำงกระแส
โครงกำร
(outcome)
กำรออกกำลังกำยกำร
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื
่อกำรพั
ฒนำประเทศ
กำรพั
ฒนำศั
กยภำพผู้นำ
2)
ประชำชนมี
ควำม
กำรจัดกิจกรรมส่
งเสริม
คล่
อ
งแคล่
ว
(Active)
ลด
สุขภำพ
กำรเกิ
ด
โรค
NCDs
และ
(กำรออกกำลังกำย/
เมื
ร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
นัน่อทนำกำร)
กำรป้
องกันกำรแพร่
ให้เหมำะสมกั
บบริบทของ
ระบำดของโรคติ
ดเชื้อไวรัส
พื้นที่
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้มีอกมูำรประชุ
ลประกอบกำรจั
ดทำ
7.1 กำรขับเคลื่อนกำร
มกำหนดแนว
นโยบำยขั
บ
เคลื
อ
่
นกำร
ดำเนินงำนแผนกำร
ทำงกำรดำเนินงำน พร้อม
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย พัทั้งฒกนำเศรษฐกิ
ำกับติดตำมจและกำร
กำร
พัดำเนิ
ฒนำประเทศได้
อย่ำงมีำง
พ.ศ. 2561 – 2573
นงำนโครงกำรอย่
ธิภำพ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ประสิ
ต่อเนื่อทงเป็
นระบบ เพื่อให้
2565
เกิดประสิทธิผลตำม
7.1.1 ประชุม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561-2573 (1 ครั้ง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573
(1 ครั้ง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
กระแสกำรออกกำลังกำย
กำรผ่ำนสื่อออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง
5.1.1 สื่อสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกกำลัง
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิยสำร ไลน์
ยูทูป
6.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (5,252 คน : อปท.ละ
2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย =
3740/คน
6.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
วัน 2 คืน)

ม.ค. - ก.ย. 65

3,082,000

ม.ค. - ก.ย. 65

1,480,000

ม.ค. - ก.ย. 65

2,500,000

ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
บสนุนกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ ระบบสนั
โครงการ/การด
าเนินงาน
5
โครงการ
(BR0101Xnn) ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
***
ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
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 จ้ำงจัดทำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ.2561-2573
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ทำงำน 12 ครั้ง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต
เผยแพร่ สื่อ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย
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กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR01304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
มีระบบพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรมจัดหางาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- สานักกงานประกันสังคม
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 1 สาหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ
การจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยง
ข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1

MS 2.1
MS 2.2
MS 2.3
MS 2.4

MS 2.5

MS 3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X01
มหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X02
มหาชน)

โครงการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพือ่ การ
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้านกาลังคน
และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย
(E- Workforce
Ecosystem)

การจัดทาพิมพ์
เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล
(Manpower
Data
Management
Blueprint)
ระยะที่2 การบูร
ณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติ
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (รายงาน
การศึกษา +
ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

25,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2

1.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของ เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
กาลังคน (Manpower Data
Management Blueprint) ระยะที่
1 สาหรับการพัฒนาระบบฯ
(รายงานการศึกษา)

300,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง เม.ย. 64 - มี.ค. 65
ประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศ
ไทย)และประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการ
จัดทารายงาน และ งานโครงสร้าง
พืน้ ฐาน(Backup + Security +
Domain)

5,600,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ
เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (ระบบ
e-portfolio = 2,000,000.- ,
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน
25,000,000.-)
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจัดทารายงาน และ
งานโครงสร้างพืน้ ฐาน(Backup +
Security + Domain) และระบบ
การจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล (API
Gateway)

18,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ข้อมูลกาลังคน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

1,100,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.4

พิมพ์เขียวของระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล (Manpower Data
Management Blueprint)
ระยะที่2 การบูรณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65

6,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 2.5
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

โครงการพัดฒตันา
โครงการจั
้ง
ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
มี.ค. 64 - มี.ค. 66
ระบบแพลตฟอร์
กองทุ
นการเรียนรูม้ อย่างเป็นระบบ โดยได้รับการ
อัตลอดชี
จฉริยะเพื
วิตเพือ่ การ
อ่
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
บริหารจั
ดการ
การพั
ฒนา
นายจ้างพัฒนาทักษะและยกระดับ
ด้านกาลังคน สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
กข้อาลัมูงลคนของ
และการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากบริบท
ประเทศไทย
สมรรถนะด้วยการ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย
Workforce ดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที(Eก่ าหนดในระบบติ
Ecosystem)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X03
มหาชน)

1,500,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 3

340

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
2) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รบั โอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นาไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ
3) เด็กวัยเรียนได้รบั การพัฒนาทักษะสาหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1305

คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทลั
มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มศี ักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
มีระบบการส่งเสริมให้บคุ ลากรภาครัฐที่มศี ักยภาพสูงไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีโรงเรียนต้นแบบที่มคี ุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มคี วามสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่ม
ดังกล่าว
มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ก.ย. 64
ก.พ. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ค.
MS2

MS 1, MS 5, MS 6, MS 7

MS3

MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศูนย์พฒ
ั นาศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทั่วไป)
จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

52,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

ปีงบประมาณ 2564
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ จานวน 3
หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการคานวณ จานวน
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ จานวน 6
หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการคานวณ จานวน
48,200 คน
3) สื่อดิจิทลั สาหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
จานวน 60 เรื่อง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ

119,732,600 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65
14,400,000
(งบประมาณปี 64)

MS 1

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

105,332,600
(เสนอขอตั้ง
งบประมาณปี 65)
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนการ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมนาร่อง)
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทั่วไป)
จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

BR1305X03 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของประเทศใน
สถาบันการศึกษา
ชั้นนาของโลก

5,000,000.00

สานักงาน ก.พ.

BR1305X04 -การจัดสรรทุน
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับฟังความ
คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับทุน
รูปแบบใหม่
50,000 * 3 ครั้ง
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับทุน
รูปแบบใหม่
200,000 บาท *3
ครั้ง = 600,000
บาท

สานักงาน ก.พ.

BR1305X05 - การจัดสรรทุน
สาหรับผู้ที่มี
สถาบันการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้า
ศึกษา/ผู้ที่กาลัง
ศึกษาใน
สถาบันการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 2

สานักงาน ก.พ.

BR1305X06 -การจัดสรรทุน
สาหรับบุคลากร
ภาครัฐที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อ
ไปศึกษา ดูงาน
ฝึกงาน ใน
หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดย
นาร่องที่สานักงาน
ก.พ. (Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 3

สานักงาน ก.พ.

BR1305X07 การจัดทา
ฐานข้อมูลผู้รับทุน
จากแหล่งทุน
ต่าง ๆ รวมทั้ง
กาลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทุน รวมทั้ง
กาลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
จากแหล่งทุนต่าง ๆ

750,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1

MS 2

MS 5

343
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ

เมืองพัทยา

สานักงาน อ.ย.

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
กองทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ
และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

1) พัฒนาข้อสอบวั
ดระดั
บความรู้
1.แพลตฟอร์
มการใช้
ประโยชน์
านทักษะดิ
จิทลั
กความสามารถด้
าลังคนที่มีศักยภาพสู
งชองประเทศ
สาหรั
บข้าราชการครู
และบุ
2.
รายงานการวิ
เคราะห์
ข้อคมูลากร
ล
กทางการศึ
าลังคนทีก่มษา
ีศักตามกรอบแนว
ยภาพสูงที่
ทางการรั
บรองมาตรฐานหลั
สอดคล้องกั
บอุตสาหกรรม กสูตร
การพั
ฒนาบุคลากรภาครั
เพื่อ า
เป้
าหมายและงานวิ
จัยขั้นฐแนวหน้
เตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ย้เนไปสู
กรดิ่ศจักิทยภาพ
ลั
BR1305X09 โครงการนาร่อง คุปรัณบภาพผู
รียนที่อ่นงค์าไปสู
นา e-Learning
ด้านทั
กษะ
การพัฒนา
สู2)งสุพัดฒของนั
กเรียนแต่ละคน
และ
ิทลั (Digital
โรงเรียนต้นแบบ เทคโนโลยี
การมีส่วนร่ดวิจมในการพั
ฒนา
Literacy)จและสั
โดยศูงนคมของพื
ย์พฒ
ั นา้นที่
ภายใต้องค์กร
เศรษฐกิ
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ปกครองส่วน
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ท้องถิ่น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
BR1305X10 โครงการศึกษานา ข้ศึอกเสนอและแนวทางการจั
้ง
ษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทัดตั่วไป)
ร่องการจัดตั้ง
หน่
ว
ยประเมิ
น
ทางวิ
ช
าการด้
า
น
จานวน 50,000 คน
คณะทางาน
ผลิ
ฑ์สุขอภาพในประเทศ
3) ตสร้ภัาณงเครื
ข่าย Free Learning
ประเมินทาง
Digital online ในแพลตฟอร์ม
วิชาการด้าน
(Digital Education Excellence
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Platform : DEEP) และศูนย์
ในประเทศ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
BR1305X11 โครงการบริหาร เพื
่อนการพั
ฒนาขีด ่อ
4) ่อครูขับสเคลื
่งผลงานร่
วมประกวดสื
จัดการ Coding ความสามารถ
ทั
ก
ษะ
และการ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิ
ปการสอน
แห่งชาติ
เรี
ย
นภาษาคอมพิ
ว
เตอร์
(Coding)
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
โดย
1)
จั
ด
ตั
้
ง
กองทุ
น
ฯ
และ
2)
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
จั“นวั
ดตัต้งดโครงการความร่
วมมือมือ
กร Digital Technology”
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ
BR1305X08 โครงการการ
จัดทาแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
กาลังคนที่มี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

-

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
MS 5

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

ก.พ. 64 - ก.ย. 64
เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

เงินนอก
250,000,000 งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7

-

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

สํา นั ก ง า น ส ภ า พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
962 ถนนกรุ ง เกษม แขวงวั ด โสมนั ส เขตปอมปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร 10100
โทรศั พ ท์ : 0-2280-4085 ต่ อ 6221-49
E-mail : nscr@nesdc.go.th

