
 

 
 
 
 

1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านการเมือง 



1. การเมอืง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

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

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

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

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของ
คนในชาติ

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

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

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

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ 
(Big Rock)

2/22



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรูท้างการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพนัธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

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

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

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

ม.ค 65 - ธ.ค 65

อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข ใหก้ับ
ผู้แทนส่ือมวลชน จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข และการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏบิติัได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุขผ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลน์ทกุประเภท อาท ิเว็บไซต์ของสถาบนัพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

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

ม.ค 64 - ก.ย. 64

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

ต.ค 64 - ธ.ค 64

มชีอ่งทางเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ 
ครอบคลุมชอ่งทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดบัพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

6. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

9. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 10. สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

12. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มชีดุความรู ้เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสรมิความรูท้างการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 64 -ธ.ค 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ e-Learning เพื่อพฒันา
ประชาธิปไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS2.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตส่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

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

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ประเมนิสถานการณ์ความเปน็ประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเปา้หมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 
MS2.4 
MS2.5 

MS2.1   MS 2.2   MS2 MS3 
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

3. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนกังำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบนัพระปกเกล้ำ 14. ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

17. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพันธ์

19. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือภำคส่วนต่ำง ๆ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) มีกำรส่ือสำร หรือประชำสัมพันธ ์หรือสร้ำงกำรรับรู้ใหป้ระชำชนทรำบอย่ำงต่อเนือ่งและมีประสิทธภิำพ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

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

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

มีช่องทำงเพื่อใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะของหนว่ยงำนอย่ำงเสมอภำค ครอบคลุมและเทำ่เทยีม

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนษุย์

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นเมือง

BR0102
ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X01 กำรจัดสรรเงินอุดหนนุเพื่อเปน็รำงวลั
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มี
กำรบริกำรจัดกำรที่ดี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริกำร
สำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

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

MS1.1, 1.2, 1.3 -

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

3,500,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

BR0102X03 กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

กรอบแนวทำงในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

8,727,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X04 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปดิ
ระบบรำชกำร (Open Government 
Partnership : OGP)

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,965,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X05 กำรขับเคล่ือนกำรบริหำรรำชกำรแบบ
มีส่วนร่วมโดยยึดประชำชนเปน็
ศูนย์กลำง

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

3,149,800           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร

BR0102X06 กำรเปดิใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำระบบรำชกำร

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

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 65

6,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0102X07 กำรสนบัสนนุใหห้นว่ยงำนของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะผ่ำนกลไกกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย

กฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็
อุปสรรคต่อกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรสำธำรณะ
ได้รับกำรทบทวนและ
แก้ไขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X08 โครงกำรประชำคมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ยืน
 พ.ศ. 2565

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

16,150,200         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102X09 โครงกำรขับเคล่ือนแผนพัฒนำพื้นที่ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,263,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X10 โครงกำรรำงวลัพระปกเกล้ำ ประจ ำปี
 2564

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,399,425           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X11 โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวตักรรม
ทอ้งถิน่

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,900,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

323,950             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X13 โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

420,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X14 โครงกำรรำงวลัพระปกเกล้ำทองค ำ
และรำงวลัพระปกเกล้ำ ประจ ำป ี2565

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X15 โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์นวตักรรม
ทอ้งถิน่

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,300,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102016 โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

700,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

359,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X18 โครงกำรกำรน ำหลักธรรมำภบิำลมำใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพสังคมอย่ำง
ยัง่ยืนหลังวกิฤต โควดิ-19

มีแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพสังคม ภำยใต้
แนวคิดหลักธรรมำภิ
บำล หลังวกิฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000           เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.2 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X19 โครงกำรศึกษำควำมเชือ่มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหนว่ยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000           เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

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

9/22



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

184,800             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102X21 โครงกำรศึกษำควำมเชือ่มัน่ ควำมพึง
พอใจต่อหนว่ยงำนต่ำง ๆ และกำร
ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

2,000,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

- เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

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

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

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

ผลักดันใหชุ้มชนพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและลด
ควำมเหล่ือมล้ ำโดยกำร
ใช้นวตักรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

500,000             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์

BR0102X24 โครงกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย
และนวตักรรมทำงสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สวสัดิกำรและ
นวตักรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,654,400           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X25 โครงกำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำต ำบล

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

39,405,600         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน BR0102X26 โครงกำรสนบัสนนุและสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต “ดวงตำแรงงำน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับ
กำรปลูกฝังค่ำนยิมไม่
ทนทจุริตและร่วมเปน็
เครือข่ำยเฝ้ำระวงักำร
ทจุริตในระดับพื้นที่ 
และสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้รับเพื่อ
ปอ้งกันกำรทจุริตใน
ระดับพื้นที่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,785,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102X27 กำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ ำเภอและ
ต ำบล

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,625,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติคนพิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์

BR0102X29 กำรจัดท ำแผนงำนสมัชชำเครือข่ำย
คนพิกำรระดับชำติ

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,500,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

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

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

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

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

28,237,100         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

กรมประชำสัมพันธ์ BR0102X34 โครงกำรประชำสัมพันธส์ร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

MS1.4 -ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

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

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมประชำสัมพันธ์ BR0102X35 โครงกำรประชำสัมพันธก์ำรพัฒนำ
ประสิทธภิำพภำครัฐยุคใหม่

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,756,000           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.4 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102X36 กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้น ำอำสำสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนนิงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,350,000           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102X37 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและขยำย
โอกำสกำรเข้ำถึงสิทธผู้ิบริโภคเพื่อให้
เกิดควำมเทำ่เทยีม

ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนนิงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

5,614,500           เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

กรมทำงหลวงชนบท กระทรวง
คมนำคม

BR0102X39 กำรด ำเนนิกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่มีผลกระทบกับควำมเปน็อยู่
ของประชำชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้มี
ส่วนร่วมและรับรู้แนว
ทำงกำรด ำเนนิกำร
ก่อสร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X40 โครงกำรอำสำสมัครบริบำลทอ้งถิน่
เพื่อดุแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

กระตุ้นกำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพื้นที่,เพิ่ม
อำชีพนกับริบำลขึน้ใน
พื้นที,่ใหผู้้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งได้รับกำรดูแล
ที่ดีในทกุๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,080,586,000     เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X41 โครงกำรส่งกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยขององค์ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ส่งเสริมและพัฒนำ
ประสิทธภิำพด้ำน
ส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

8,543,200           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

19. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน

BR0102X42 โครงกำรรับและพิจำรณำวนิจิฉัยค ำ
ร้อง (ตำมมำตรำ 123)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

800,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,551,600           โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X44 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมใหส้ถำน
ประกอบกิจกำรและรัฐวสิำหกิจมีกำร
บริหำรแรงงำนสัมพันธด้์วยระบบทวิ
ภำคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

687,920             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X45 กิจกรรมตรวจเยีย่ม ใหค้ ำปรึกษำ 
แนะน ำ และติดตำมเฝ้ำระวงัปญัหำ
ควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

90,500               โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
 กระทรวงมหำดไทย

BR0102X46 กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงำนสัมพันธ์
แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่
เหมำะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

197,320             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X47 โครงกำรพัฒนำระบบดิจิทลัแหล่ง
บริกำรจัดหำงำนอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรใหบ้ริกำร
จัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

12,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำน

BR0102X48 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

ส่ือสำรกับประชำชนใน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบันพระปกเกล้ำ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทีเสวนำแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอขอ้คิดเห็นต่อแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

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

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 7.3 (MS7.3)

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

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยกุระจำยเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

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

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

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งทรำบเพือ่สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

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

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

จัดท ำรำยงำนขอ้เสนอในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉนัท์ของประชำชนและขจัดควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วน

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

ก.ย. 65

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

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

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

เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษำงำนวิจัยและกรณีศึกษำทั้งไทยและต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัประสบกำรณกำรแกปญหำควำมขดัแยงและกำรสรำง
ควำมปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

จดัพ้ืนทีเ่พ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

1. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0103
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแยง้ทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - มี.ค. 64 

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

รวบรวมขอ้เสนอแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองจำกทุกช่องทำงที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ควำมเห็น

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

ศึกษำควำมเป็นมำ สภำพปัญหำ และรำกเง้ำของปัญหำที่กอ่ให้เกดิควำมขดัแยง้ขึ้นในประเทศไทย 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนขบัเคล่ือนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยทุธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพือ่ให้เกดิ
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนใน
ชำติ

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

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

MS1 
MS3 

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

MS2 MS4 

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

MS6.1 
MS6.2 

MS7.1 
MS7.2 
MS7.3 

MS6 MS7 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดับ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

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

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

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

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

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

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตยส์ุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่4
(Big Rock)

17/22



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X01 โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยด าเนินการตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

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

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

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

 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X02  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เขม้แขง็ เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

พรรคการเมืองเขม้แขง็ เป็น
พรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 
64

28,291,000     เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X03 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

9,300,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค์

ม.ีค. 65 - ก.ค. 
65

4,000,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X04 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กจิกรรมของกองทุนเพือ่
พัฒนาการเมือง ประจ าปี 
2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

12,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X05 โครงการศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกต้ัง

ต.ค. 63 - ม.ิย. 
64

8,757,500      โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม 
พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

281,186,000   เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X06 โครงการเผยแพร่อดุมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอยา่งที่ดี 
(Architype)

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

141,240         เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

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

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

15,616,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X07 โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกต้ัง
ไทยให้เป็นระบบการเลือกต้ังที่ดี

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

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

21,295,700     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X08 โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกต้ังขั้นต้น 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

7,421,700      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

7,421,700      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

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

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

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

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

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X10 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

51,388,600     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม 
พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดมิ) 
โปรดระบุดา้นที่

เก่ียวข้อง

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

69,603,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X11 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือสารและ
ให้บริการขา่วสารด้านการขบัเคล่ือนวิถี
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มูล 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถกูต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค. 
64

1,600,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มูล 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถกูต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค. 
65

3,325,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

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

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรบัปรงุโครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

8. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทศัน์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทกุประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มกีารบรูณาการท างานรว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการเผยแพรโ่ครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่ง
รฐัธรรมนูญ

ม.ค 64 - ธ.ค 65

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

การจัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ก.ย 64

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดนัการเผยแพรข่อ้เสนอโครงสรา้ง เน้ือหา และกระบวนการรา่งรฐัธรรมนูญใหแ้ก่สาธารณชนและภาคส่วน
ตา่ง ๆ เขา้มามสี่วนรว่มแสดงความคิดเหน็ ครอบคลุมทกุชอ่งทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปรง่ใสและมกีารประเมนิผบกระทบของรา่งรฐัธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

7. กรมประชาสัมพนัธ์

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

MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท า
ชุดความรู้ส าหรับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เนื้อหา
 บทบาทส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับ
การร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏรูิปประเทศ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตส่ือการปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการ
ปฏรูิป

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

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

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทรัีบฟงัความเหน็การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

ความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 
โครงสร้าง เนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏรูิป

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

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟงั
ความเหน็
การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

วิทยากร
กระบวนการเพื่อ
รับฟงัความ
คิดเหน็ฯ

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

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

22/22




