1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการเมือง
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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
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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

7/22
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

-

8/22
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

-

9/22
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
กำรให้บ10/22
ริกำรของ
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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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
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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
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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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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

22/22

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)

