
 
 
 
 

 
 

2 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 



2. การบรหิารราชการแผ่นดนิ
 BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่

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

 BR0202 จดัโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐใหม้ีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์

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

 BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ สู่ระบบเปดิ
เพือ่ใหไ้ด้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเกง่ ดี และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัวตามหลักคุณธรรม

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

 BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

1. มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพืน้ที่ 
2. จงัหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจงัหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์ง

 BR0205 ขจดัอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และการเบกิจา่ยเงิน
เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

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

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

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

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐัไปสู่ดจิิทลั

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถึง และไดร้บับรกิารรวมถึงขอ้มลูดจิิทลัส าคัญของภาครฐัที่มคุีณภาพ โดยสะดวก 
รวดเรว็ เสียค่าใชจ้่ายน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทั้งในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเรง่ดว่น

ก.ย.-65

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

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

มีการพฒันาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

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

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

ก.ย.-65

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

ก.ย.-65

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

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

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

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

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

งบประมาณป ี
63-64 (เงินเหลือ

จ่ายป ี2563 
จ านวน 20 ล้าน

บาท)
งบประมาณป ี65 
(ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565
 จ านวน 44.6238 

ล้านบาท)

 64.6238 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.)

BR0201X03 โครงการบรูณา
การข้อมูลด้าน
สุขภาพกลาง
แหง่ชาติ ให้
ครอบคลุมการใช้
งานในระบบดิจิทลั

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

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

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

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

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1,2,3,4 
MS1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.)

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

ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ ครบถ้วนยิ่งขึ น

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

64

MS 1.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

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

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (พว.) 
NECTEC

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

เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปดิภาครัฐ
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ปจัจุบนัมีการพฒันาร่วมกับ สพร. 
 และหน่วยงานภาครัฐมีการใช้
ประโยชน์ และจะพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ น

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

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X07 โครงการจัดท า
ระบบวิเคราะห์
เชิงอุตุนิยมวิทยา-
อุทกวิทยาและ
บริการข้อมูลเปดิ
ด้านทรัพยากรน  า

มีระบบบญัชีข้อมูลเปดิทรัพยากร
น  าด้านอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา

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

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

BR0201X08 การยกระดับ
ข้อมูลดิจิทลัเพื่อ
การทอ่งเที่ยวและ
บริการของไทยให้
เปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลัที่เกี่ยวกับ
การทอ่งเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทยใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อก าหนด
หรือข้อแนะน าขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       10,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

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

MS 1.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

พ.ค.2563 - พ.ค.
2564

       31,053,400 งบประมาณป ี
2563

MS 2.1

กรมการจัดหางาน BR0201X11 โครงการพฒันา
ระบบดิจิทลัแหล่ง
บริการจัดหางาน
อิสระ

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

งบประมาณ ป ี
2565

ยังไม่มี
งบประมาณรองรับ

 ขอรับจัดสรร
งบประมาณป ี

2565

MS 2.1

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

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

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพ
แหง่ชาติ (National Digital 
Health Platform) ของประเทศ
ไทย

2564 - 2565  1990.114 ล้าน
บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X13 โครงการพฒันา
ระบบใบรับรอง
แพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

ลดโอกาสการปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ใบรับรองแพทย์ใหแ้ก่หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การจัดหางาน กรมการ
ขนส่ง สถานประกอบการ

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

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

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน 
H4U เปน็เคร่ืองมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบคุคลในความดูแล
ได้ตามความจ าเปน็ตลอดเวลา
อย่างปลอดภยั

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
MS 2.3

ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

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

ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรในภาค
สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ

2564 - 2565  80 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 (ได้รับจัดสรรงบ

กลางปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563)

       27,187,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.)

BR0201X17 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง  
(แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทนัสมัย สามารถใหบ้ริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

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

MS2.1 และ 
MS2.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

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

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

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

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

BR0201X19 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 15,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการทอ่งเที่ยว BR0201X20 โครงการยกระดับ
ในการก ากับดูแล
ธุรกิจน าเที่ยวด้วย
ระบบใบส่ังงาน
มัคคุเทศก์

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

ระยะที่ 1 
กุมภาพนัธ์ - 
กรกฎาคม 2564

ระยะที่ 2 ตุลาคม 
2564 - กันยายน 
2565

 5,000,000

5,000,000

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565

MS 2.1

ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(สป.พณ.)

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

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564

       13,822,800  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(สป.พณ.)

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

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565

       19,745,300 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขอ
งบประมาณ)

MS 2.1

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

BR0201X23 โครงการทราน
ฟอร์มตลาดสดสู่
ยุค New Normal

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

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

MS 2.1

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

เพื่อพฒันาระบบการใหบ้ริการ
ออกหนังสือรับรองการน าเข้า
ส่งออกสินค้าได้ด้วยตนเอง โดย
พมิพห์นังสือรับรองฯ ที่ได้รับรอง
เวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ 
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศ
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

 15 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

64

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

โครงการยกระดับ
การพฒันาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แก่นิติบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผน DG)

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
และ ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

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

 64

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

จ านวนระบบบริการแบบแบง่ปนัที่
สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปญัหา
เด็กเปราะบางในสังคมไทย 1 ระบบ

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

MS 2.1

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

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

จัดสรรงบกลางป ี
64 เพิ่มเติม

 MS 2.2

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

จ านวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง / 
บรูณาการผ่านระบบศูนย์
แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ น) 4
 ชุดข้อมูล

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

 64

MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

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

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564

 859,998,100 
บาท 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
2563

MS 2.2

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

BR0201X31 โครงการพฒันา
และจัดท า
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (Gov CA)

จ านวนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
1,000,000 ใบ

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

MS 2.2

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

BR0201X32 การพฒันาระบบ
การยืนยันและ
พสูิจน์ตัวตนทาง
ดิจิทลั (แผน DG)

มีระบบการยืนยันและพสูิจน์ตัวตน
ทางดิจิทลัส าหรับใช้ในการบริการ
และบริหารงานภาครัฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  200,000,000 
บาท

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

65 หรือ
งบประมาณจาก

กองบริหาร
กองทนุพฒันา

ดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

MS 2.2

กรมสรรพากร BR0201X33 แผนพฒันาระบบ
ยืนยันตัวตนดิจิทลั
เพื่อเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร

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

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 
2564

 ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

 ไม่มี MS 2.2 ไม่มี
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

ก.พ.64 - ม.ค. 65 
(12 เดือน นับจาก

ลงนามสัญญา)

       20,000,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2.2

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

งบประมาณ

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

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

MS 2.2

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

เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลางที่
พฒันา

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

MS 2.2

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

BR0201X37 โครงการพฒันา
ต้นแบบศูนย์กลาง
การบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร

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

64

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

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

 64

MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

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

2564 - 2565  15 ล้านบาท (ยัง
ไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ

จัดสรร
งบประมาณป ี

2565)

MS 2.2

กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

BR0201X40 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า 
ระยะที่ 5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

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

แผ่นดิน)

MS 2.2

 -	งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จ่ายด้าน 

Infrastructure 
เพราะเปน็ 

software กลางที่
หน่วยงานสามาถเอา

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

-	ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกับ

หน่วยงานรัฐที่ไม่ได้
ใช้ระบบของ

ส่วนกลางในการ
บริหารงานภายใน  

เช่น หน่วยงาน
ประเภทองค์การ

มหาชน

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X41 โครงการระบบ
ติดตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน
 PMOC 
(DEPA/GBDi)

ระบบบรูณาการข้อมูล และ 
Dashboard การติดตามแผนงาน
โครงการภาครัฐตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

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

MS 2.3

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

มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
กระทรวงแรงงาน (ใหบ้ริการข้อมูล
 Open Data)

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

65 (งบด าเนินงาน)

MS 2.3

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

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

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

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

MS 2.3

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรม
อนามัย)

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

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

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

MS 2.3

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

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

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

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
M2.3

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 (สป.สธ)

BR0201X46 โครงการระบบ
จัดการข้อมูลการ
รับวัคซีนโควิด 19

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

2564 ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.3 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X47 โครงการจัดท า
ต้นแบบระบบ
แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางด้านน  า

แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานใน
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้านทรัพยากรน  า

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X48 โครงการจัดท า
ระบบคลัง
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) 
และผังน  า

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) และผังน  า

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

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

แพลตฟอร์มภมูิสารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรแหล่งน  าขนาดเล็ก

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

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ
 (สทนช.)

BR0201X50 โครงการจัดท า
ระบบศูนย์น  า
จังหวัดเพื่อการ
บริหารจัดการน  า
ในลุ่มน  าจังหวัด
และภมูิภาค

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

NECTEC กรมพฒันาที่ดิน กรม
ประมง กรมปศุสัตว์

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

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

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

ป ี65: 28,100,000

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

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนื่อง

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

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0201X52 โครงการ Smart 
TATIC

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล 
และใหบ้ริการข้อมูลด้านตลาดการ
ทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

       32,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

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

BR0201X53 โครงการพฒันา
ศูนย์ข้อมูลดิจิทลั
เพื่อการทอ่งเที่ยว
และบริการของ
ประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันาข้อมูลด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิงดิจิทลัที่มีคุณภาพ 
เพื่อใหบ้ริการแก่นักทอ่งเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

       30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

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

BR0201X54 โครงการพฒันา
และยกรับดับ
ข้อมูลเชิงดิจิทลั

พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       25,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

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

BR0201X55 โครงการส่งเสริม
และพฒันา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเที่ยว

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

       15,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

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

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

พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

มีระบบฐานขอ้มูลกลางเพื่อการ
ใหบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ น สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และรองรับการท างาน
หรือการใหบ้ริการแบบออนไลน์

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

MS 2.3
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X57 กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและธุรกิจเกิดใหม่มาใช้บริการ
ระบบ อย่างน้อย 30 แหง่ เพื่อเพิ่ม
รายได้และฐานลูกค้า

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

MS 2.3

ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สป.พณ.)

BR0201X58 พฒันาระบบ
บริหารกิจกรรม
และฐานข้อมูล Big
 Data 
ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2565

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

 และ 2565

MS 2.3

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./
สพร./ธ.ก.ส.

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

บรูณาการระบบข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกร และจัดท าาข้อมูล
ทางด้านการเกษตรแบบเปดิ
เชื่อมโยงกับ ศูนย์กลางข้อมูลเปดิ
ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ต.ค. 65  ป ี64: 
29,104,000

ป ี65: 60,000,000

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

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนื่อง

MS 2.3 ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 :
 การสร้างและใช้ Big
 Data ภาคเกษตร

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั(DEPA)/GBDi

BR0201X60 โครงการส่งเสริม
เด็กทนุไทยสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยี
 Big Data

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

มค.64-ธค.65 304.0475
ล้านบาท

(งบลงทนุพฒันา 
Platform 150 ลบ)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
(สศช.)/NECTEC

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

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

พ.ย.61 - ก.ย. 63

ต.ค.64-ก.ย.65

 33,320,000

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

2565

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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั(DEPA)/GBDi

BR0201X62 แพลตฟอร์มใหบ้ริการข้อมูลแก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน

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

MS 2.3

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สลน.)

BR0201X63 โครงการพฒันา
ระบบติดตามการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

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

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

64

MS 2.3

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สป.พม. (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย)์

BR0201X64 โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อบริหาร
สวัสดิการสังคม 
 	 	

ปงีบประมาณ 2564	 30,245,400 MS 2.3

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X65 โครงการพฒันา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

หน่วยงานมีการบรูณาการข้อมูล / 
เข้ามาใช้ประโยชน์ 100 หน่วยงาน

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

MS 2.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

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

ระยะเวลาโครงการ
 1 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ผ่าน พบข.

MS 4.2 และ 
MS 2.2

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 90,000,000 บาท งบบรูณาการ
แผนงานบรูณา

การรัฐบาลดิจิทลั 
ป ี2565 (อยู่

ระหว่างการขอ
งบประมาณ)

MS 4.2 และ 
MS 2.2

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

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

2564 = 15.0000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 56.1750 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 และ 
MS 2.2

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

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการพฒันา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

66

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

65

9,067,800 บาท /
 10,000,000 บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64/ 
เสนอขอตั งงบในปี

 65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

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

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยุกต์ใช้ 100 
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 10,800,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

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

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยุกต์ใช้ 100 
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 14,300,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

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

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

พฤศจิกายน 2563
 - กันยายน 2564

       25,060,600 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC) 

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

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

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

MS3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

67

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

68

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

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

จ านวนบคุลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน

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

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

 64

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR0201X79 โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐาน
ทกัษะด้านข้อมูล
มหตัและ
สนับสนุนการ
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ข้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

มีเคร่ืองมือสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment โดยวัด
ทกัษะด้านข้อมูลมหตัด้วย
แบบทดสอบแก่ข้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

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

จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

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

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับเปล่ียนองค์กรไปเปน็ดิจิทลั 
ร้อยละ 100 ของแผนที่วางไว้

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

 14,054,500 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

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

จ านวนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 50% 
ของหน่วยงานหลักได้รับการ
พฒันาตามแผน 150 คน

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

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X82 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 10.8000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 35.2000 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

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

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

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR0201X83 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 4.4321 
ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 93.7291 
ล้านบาท

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2564, 2565

MS 3.1

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

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

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

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

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

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีแนวทางจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์
 เพื่อขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทลั 
อุตสาหกรรมดิจิทลั แรงงานดิจิทลั 
ของประเทศ ด้วยการมีแนวทางใน
การปฏบิติัอย่างมีรูปธรรม

270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

         8,258,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

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

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

270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

       32,435,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X86 การจัดท าแนว
ปฏบิติัจริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์ 
(Thailand AI 
Ethics Guideline)

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

-  ไม่มี - MS 4.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 275,500,900 
บาท*

(งบประมาณป ี64)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X88 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 575,844,100 
บาท*

(ค าของบประมาณ
 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

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

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

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

65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X90 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมิน
ความเส่ียงต่อภยั
คุกคามไซเบอร์
ของประเทศ

รายงานการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการ
ก าหนดแนวทางการบริหารความ
เส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

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

65

MS 4.1

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

30 ก.ย. 63 - 26 
มิ.ย. 64

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

MS 4.1 ด้านกฎหมาย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

31 ต.ค. 63 - 25 
ต.ค. 64

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

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

24 ธ.ค. 63 -18 
ธ.ค. 64

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

ดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

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

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

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

25 ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65

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

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

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

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

      845,763,100 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

บริษทั โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงาน 
Government Big 
Data and AI 
Platform

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

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

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X98 แผนงานการ
ใหบ้ริการ 5G 
ส าหรับลูกค้า
องค์กร

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

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

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X99 โครงการการ
พฒันาระบบ
เครือข่ายส่ือสาร
ข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ 
(GIN)

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) 
ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่าย
ส่ือสารภาครัฐ 3,100 หน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  372,400,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

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

เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญ
ด้วย DG Links 105 หน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  256,200,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

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

จ านวนระบบส าคัญที่ใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data 
Center) 2 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  103,700,000 
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0201X102 โครงการพฒันา 
Digital Health 
Regulatory 
Sandbox

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

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

MS 4.2 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที่ 2 ระบบ

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ BR0201X103 โครงการพฒันา
ต้นแบบระบบ
คาดการณ์
สถานการณ์น  า
ด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์น  า
และข้อมูลเปดิ น าข้อมูลเชิงอุตุ 
อุทกมาวิเคราะห ์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทยีมมาวิเคราะหด้์วย AI

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

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

BR0201X104 โครงการวิจัยและ
พฒันา
แพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI 
for Thai)

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

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

MS 4.2 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

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

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

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

64

MS 4.2 

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

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

NETPIE IoT Platform: 
แพลตฟอร์มส่ือสารเชื่อมต่อทกุส่ิง
บนโลกอินเทอร์เน็ต ตอบสนอง
ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

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

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.2 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยากรคอมพวิเ
ตอร์เพื่อการ
ค านวณขั นสูง 
(ThaiSC)

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

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

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

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
และได้เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี65

MS 4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR0201X108 ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 428,600,000 
บาท

งบประมาณ
ส านักงานสภา

พฒันาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ

MS 4.2 

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

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

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะที่หนึ่ง 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

100,000,000 บาท งบประมาณ
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

MS 4.2 

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

ระยะเวลาโครงการ
 3 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ พบข. MS 4.2 

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

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

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (depa)

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

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคต่อการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทลั
ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง

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

ภารกิจหน้าที่ของ
ส านักงานฯ โดย
ไม่มีการจัดท า

โครงการขึ นใหม)่

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.3

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

BR0201X114 โครงการปรับปรุง
กฎหมายและหรือ
ระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ 
สปน.

กฏหมายและหรือระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ สปน.ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อย 1 ฉบบั

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

64

MS 4.3

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

BR0201X115 โครงการศึกษา
กฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั

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

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

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

พระราชบญัญัติซ่ึงเปน็กฎหมาย
กลางปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระบบ
ดิจิทลั

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

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.3

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 18,600,000 บาท*
(งบประมาณป ี64)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.3 กฎหมาย

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 59,153,200 บาท*
(ค าของบประมาณ

 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

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

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ด าเนินการเพื่อ

ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการงาน
ของหน่วยงาน

ตามมติครม. เมื่อ
วันที่ 8 ก.ย. 63

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64

MS 4.3

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

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

จ านวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1 
ระบบ

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

 64

MS 4.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0201X121 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
การพฒันา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐยุคใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพฒันา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 538 
เร่ือง

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

MS 4.4

ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X122 โครงการสร้างการ
รับรู้ด้านการ
พฒันารัฐบาลดิจิทลั

จ านวนการใช้ประโยชน์จากการ
ใหบ้ริการดิจิทลัของ สพร. (Digital 
Services) 5 ล้านราย

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

MS 4.4 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

BR0201X123 โครงการการ
พฒันาเครือข่าย
อาสาสมัครดิจิทลั

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

109,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กองบงัคับการปราบปรามการ
กระท าความผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจ
ต้านภยัไซเบอร์ 
(จ่าฮูกสอนเด็ก)

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

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

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

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

จัดโครงสรา้งองค์กร และระบบงานภาครฐัใหม้คีวามยืดหยุ่น คล่องตวั และเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

มหีลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพรอ้มระบบประเมนิความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมนิประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบรหิารงานภาครฐัที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจัดสวนราชการที่ยืดหยนุ คลองตัว และทนัตอการเปล่ียนแปลง และ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมี
หน่วยงานน าร่อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก.ย.65

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

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

มีร่างกฎหมายหรือระเบยีบที่ใหอ้ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดใหม้ีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบรูณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

ก.ย.65

มแีนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครฐัที่มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับความตอ้งการของประชาชนและ
บรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมหีน่วยงานน ารอ่งเพ่ือเปน็ตวัอย่างในการพัฒนาตอ่ยอดในอนาคต

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

ก.ย.65

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเปน็
นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิติั
และขั้นตอนใหบ้รรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะหผ์ลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเปน็นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

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

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายที่สร้างใหเ้กิดความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

MS 1.1 

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

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

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

    MS 2.1 MS 
2.2     MS 3.1 

MS 3.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มผีลการศึกษาการปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปล่ียนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ก.ย.64

ก.ย.65

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

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

มีระบบการปฏบิติังานภายในของหน่วยงานภาครัฐใหส้อดคล้องกับการปฏบิติังานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Anywhere)

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

ก.ย.64
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

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

MS 3.1 MS 3.2

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

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาท
ภารกิจของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป
 รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพื่อเปน็
ตัวอย่างในการพฒันาต่อยอดใน
อนาคต

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

MS 4.2

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.4 (MS6.4)

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

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

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจา้หน้าทีข่องรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทัง้หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

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

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

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

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทีห่น่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจบุุคคล
ทีม่ีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

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

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

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

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่8 (MS8)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.1 (MS8.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.2 (MS8.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.3 (MS8.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.4 (MS8.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่9 (MS9)

เป้าหมายยอ่ยที่ 9.1 (MS9.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 9.2 (MS9.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS1

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS2

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS3

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

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

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS4

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS5

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ MS6

ส านักงาน ก.พ. BR0203X07 การศึกษาระบบ
การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ใน
ภาครัฐ

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

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

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท MS8

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

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS9

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

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

สรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารราชการในระดบัพ้ืนที่ โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

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

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพฒันา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

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

64

MS1 และ MS2

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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

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

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกการท างานที่บรูณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ก.ย. 65

ก.ย. 65

จังหวัดมกีารพัฒนารปูแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการในจังหวัดที่มผีลสัมฤทธิ์สูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพฒันารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์  25 จังหวัด ในป ี2565 ก.ย. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

มีกลไกการท างานที่บรูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพฒันา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

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

MS1 และ MS2
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีระบบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
บงัคับใช้กับหน่วยงานน าร่องภายใน

เดือน ม.ีค. 64

 -

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเปน็แบบดจิิทลัในทกุขั้นตอน ธ.ค. 65

มีระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัในทกุขั้นตอน เดือนธ.ค. 65

ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณใหร้วดเรว็คล่องตวั โดยลดขั้นตอนการปฏบิตัิ
และวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณประจ าปสีามารถแก้ปญัหาของ
ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ไดท้นัตอ่เหตกุารณ์

ก.ย. 65

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 64

กรมบญัชกีลาง

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

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

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 65

เชื่อมโยงฐานขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเขา้กับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ก.ย. 65

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน เดือนม.ีค. 64

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน เดือนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบรูณาการท างานรว่มกันระหว่างกรมบญัชกีลางและหน่วยงานตรวจสอบการทจุรติ

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและกรมสรรพากรในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสรจ็

ในเดือนกุมภาพันธ ์2562

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

มีกลไกการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

เพ่ิมขดีความสามารถและคุณภาพการมสี่วนรว่มของภาคเอกชน และประชาชนในการปอ้งกันการทจุรติดา้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั

ม.ค. 64

มีองค์กรที่มีบทบาทในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

เดือน ก.ย. 64

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

          *หมายเหตุ : MS4 ถูกระบุว่าด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่ปรากฏใน Timeline

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมบญัชกีลาง BR0205X01 โครงการจัดท า
ระบบขึ้น
ทะเบยีน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสรา้ง
อิเล็กทรอนิกส์

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

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2562 - 2564

- MS 1.1

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

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

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564 

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

 95,000,000

66,818,000

 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

งบลงทนุ

MS 1.3

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

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

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

- MS 2.1
MS 2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1.1, 
MS3.1 

MS1.2 
MS1 MS2 

MS3 
MS5 MS2.2 

MS2.3 

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

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

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

ตุลาคม 2562 - 
เมษายน  2564

 2,700,000 บาท MS 3.1
MS 3.2

กรมบญัชกีลาง BR0205X05 โครงการขอ้ตกลง
คุณธรรม

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

ปงีบประมาณ 2564

ปงีบประมาณ 2565

12,190,400

35,833,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

งบรายจ่ายอื่น

MS 5.1
MS 5.2

แผนการปฏรูิป
ประเทศด้านการ
บริหารราชการ

แผ่นดิน

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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