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

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

2. การบริหารราชการแผ่นดิน
BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจทิ ัล (รวม 124 โครงการ)

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

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

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

BR0203

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

BR0204

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ ที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

BR0205

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

การบริหารราชการแผ่นดิน

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

BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดจิ ิทลั

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

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

ก.ย.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5 ด้านสาคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

ก.ย.-65

มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทังมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ก.ย.-65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทลั ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน
มีโครงสร้างพืนฐานระบบดิจิทลั สาหรับบริการภาครัฐรวมทังการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการนาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์

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

มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

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

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1,2,3,4

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

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

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

BR0201X02 โครงการจัดทา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ
(Government
Data Catalog)

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

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.)

BR0201X03 โครงการบูรณา
การข้อมูลด้าน
สุขภาพกลาง
แห่งชาติ ให้
ครอบคลุมการใช้
งานในระบบดิจิทลั

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

MS 1.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

2564 - 2565

10 ล้านบาท

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)

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

ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ ครบถ้วนยิ่งขึน

ม.ค. - ก.ย. 64

41.5900 ล้านบาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1.1

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

จานวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

41,361,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
NECTEC

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

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

3,950,000

MS 1.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X07 โครงการจัดทา
มีระบบบัญชีข้อมูลเปิดทรัพยากร
ระบบวิเคราะห์ นาด้านอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา
เชิงอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาและ
บริการข้อมูลเปิด
ด้านทรัพยากรนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

30,000,000

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

BR0201X08 การยกระดับ
ข้อมูลดิจิทลั เพื่อ
การท่องเที่ยวและ
บริการของไทยให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทลั ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อกาหนด
หรือข้อแนะนาขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

30,245,800

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

กรมการจัดหางาน

BR0201X10 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
ให้บริการจัดหา
งาน (Job
Demand Open
Platform)

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

กรมการจัดหางาน

BR0201X11 โครงการพัฒนา
ระบบดิจิทลั แหล่ง
บริการจัดหางาน
อิสระ

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

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

31,053,400

งบประมาณปี
2563

MS 2.1

งบประมาณ ปี
2565

ยังไม่มี
งบประมาณรองรับ
ขอรับจัดสรร
งบประมาณปี
2565

MS 2.1

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพ
แห่งชาติ (National Digital
Health Platform) ของประเทศ
ไทย

2564 - 2565

1990.114 ล้าน
เงินนอก
บาท งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X13 โครงการพัฒนา
(สป.สธ)
ระบบใบรับรอง
แพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

ลดโอกาสการปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ใบรับรองแพทย์ให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การจัดหางาน กรมการ
ขนส่ง สถานประกอบการ

2564 - 2565

10 ล้านบาท

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

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

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน
H4U เป็นเครื่องมือเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบุคคลในความดูแล
ได้ตามความจาเป็นตลอดเวลา
อย่างปลอดภัย

2564 - 2565

20 ล้านบาท

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

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

2564 - 2565

80 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 2.1

ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 2 ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

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

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)

BR0201X17 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง
(แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65 10.5174 ล้านบาท

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

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

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

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

BR0201X19 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการท่องเที่ยว

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

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

27,187,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

23,435,700

15,000,000 บาท

MS 2.1

เสนอขอตัง
MS2.1 และ
งบประมาณในปี 65
MS2.2

พรบ. 64

MS 2.1

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
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เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

กรมการท่องเที่ยว

สานักปลัดกระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ.)

BR0201X20 โครงการยกระดับ
ในการกากับดูแล
ธุรกิจนาเที่ยวด้วย
ระบบใบสั่งงาน
มัคคุเทศก์

เว็บไซต์สาหรับการกรอกข้อมลู
รายการ นาเที่ยวแบบออนไลน์
สาหรับผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สาหรับการปฏิบตั ิงานของ
มัคคุเทศก์

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

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

ระยะที่ 1
กุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2564

5,000,000

ระยะที่ 2 ตุลาคม
2564 - กันยายน
2565

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

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

13,822,800

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

MS 2.1

MS 2.1

ระบบให้บริการคาปรึกษาด้านการ
พาณิชย์อัจฉริยะ (Chat
Intelligence) เพื่อให้บริการตอบ
9/52
ข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ใน
รูปแบบอัตโนมัติเพื่อให้คาแนะนา
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต่าง เป้
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ๆ าแก่
ประชาชนและ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** ผู้ประกอบการได้
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
อย่างรวดเร็ว
โครงการ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ โดยนาเสนอในรูปแบบ
Business Intelligence

สานักปลัดกระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ.)

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

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

19,745,300

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

MS 2.1

10/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)

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

70,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

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

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
ออกหนังสือรับรองการนาเข้า
ส่งออกสินค้าได้ด้วยตนเอง โดย
พิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่ได้รับรอง
เวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศ
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ต.ต. 63 - 30
ก.ย. 65

15 ล้านบาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ.ร.

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

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

ม.ค. - ต.ค. 64

MS 2.1

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

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

8,205,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ
64

ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เช่น ระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตน ระบบรับชาระเงิน 11/52
และ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหา
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อุปสรรคในการด
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพธ์
าเนินตการของ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** หน่วยงานทีของโครงการ
่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั กลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการ
ให้บริการของระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั กลางในการขอ
อนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

66,089,500 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

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

10,000,000 บาท

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลางปี
64 เพิ่มเติม

MS 2.2

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

พ.ค. 64 - ต.ค. 65

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

MS 2.1

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

12/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กรมการปกครอง (ปค.)

BR0201X30 โครงการจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง
และบูรณาการการ
ให้บริการทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

ต.ค. 64- ก.ย. 65

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

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมสรรพากร

BR0201X33 แผนพัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนดิจิทลั
เพื่อเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร

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

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

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

MS 2.2

859,998,100
บาท

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2563

MS 2.2

99,750,000 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

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

MS 2.2

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

MS 2.2

ไม่มี

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

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

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

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

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

BR0201X37 โครงการพัฒนา
ต้นแบบศูนย์กลาง
การบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร

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

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

20,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 2.2

MS 2.2

ม.ค. 65 - ก.ย. 66

ม.ค. - ต.ค. 64

814,340,000

5,312,400 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ
64

MS 2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.)

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

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

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

2564 - 2565

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

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

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

MS 2.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

15 ล้านบาท (ยัง
ไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ
จัดสรร
งบประมาณปี
2565)

MS 2.2

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

18,044,200

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 2.2

1.6 พัฒนาระบบกากับและ
ติดตามนโยบายตามผลการ
ออกแบบ กลุ่มเป้าหมาย :15/52
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
- ผูา้ปหมาย/ผลผลิ
ระกอบการ ต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
- ประชาชน
โครงการ
ผลผลิต :
1. ระบบกากับและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ
ส่งออกสาคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2
2. ระบบกากับติดตาม
สถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน
(Policy Dashboard: Cost of
Living Analytics) ระยะที่ 1
3. เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Trade
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
ระยะที่ 3

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X41 โครงการระบบ
ติดตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน
PMOC
(DEPA/GBDi)

ระบบบูรณาการข้อมูล และ
Dashboard การติดตามแผนงาน
โครงการภาครัฐตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

10 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

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

1,997,400

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี
65 (งบดาเนินงาน)

MS 2.3

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

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

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

250 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรม
อนามัย)

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

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

ต.ค.64 - ก.ย.65

30,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

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

2564 - 2565

2564

20 ล้านบาท

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

เงินนอก
MS 2.1 และ
งบประมาณ/แหล่ง
M2.3
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X47 โครงการจัดทา
แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานใน
ต้นแบบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
แลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานด้านทรัพยากรนา
กลางด้านนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

13,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X48 โครงการจัดทา
ระบบคลัง
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
และผังนา

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และผังนา

ม.ค. - มิ.ย. 64

45,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

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

แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตาม วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรแหล่งนาขนาดเล็ก

ม.ค. - มิ.ย. 64

20,000,000

MS 2.3

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
(สทนช.)

BR0201X50 โครงการจัดทา
ระบบศูนย์นา
จังหวัดเพื่อการ
บริหารจัดการนา
ในลุ่มนาจังหวัด
และภูมิภาค

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

ม.ค. - มิ.ย. 64

300,000,000

MS 2.3

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

NECTEC กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ประมง กรมปศุสัตว์

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

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

MS 2.3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.)

BR0201X52 โครงการ Smart
TATIC

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และให้บริการข้อมูลด้านตลาดการ
ท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

32,500,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

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

BR0201X53 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลด้าน
ศูนย์ข้อมูลดิจิทลั การท่องเที่ยวเชิงดิจิทลั ที่มีคุณภาพ
เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
และบริการของ
ประเทศไทย

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

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

BR0201X54 โครงการพัฒนา
และยกรับดับ
ข้อมูลเชิงดิจิทลั

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

25,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

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

BR0201X55 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการท่องเที่ยว

15,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

48,395,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.3

พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

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

สานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สป.พณ.)

BR0201X58 พัฒนาระบบ
บริหารกิจกรรม
และฐานข้อมูล Big
Data
ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./
สพร./ธ.ก.ส.

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและธุรกิจเกิดใหม่มาใช้บริการ
ระบบ อย่างน้อย 30 แห่ง เพื่อเพิ่ม
รายได้และฐานลูกค้า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35 ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

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

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563, 2564
และ 2565

MS 2.3

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

MS 2.3

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

BR0201X60 โครงการส่งเสริม
เด็กทุนไทยสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยี
Big Data

จานวนผู้ประกอบการบริการ
แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าประเทศไทย 3
ราย ประกอบด้วย platform
ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว
และ Data Analytics

มค.64-ธค.65

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)/NECTEC

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

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

พ.ย.61 - ก.ย. 63

ต.ค.64-ก.ย.65

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

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

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

51 ล้านบาท

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(สลน.)

BR0201X63 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

6,000,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

มี.ค. - ต.ค. 64

MS 2.3

เสนอขอตัง
30,000,000 งบประมาณในปี
2565

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (DEPA)/GBDi

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

MS 2.3

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

MS 2.3

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สป.พม. (สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)

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

30,245,400

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

BR0201X65 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูล /
เข้ามาใช้ประโยชน์ 100 หน่วยงาน

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

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000,000 บาท

MS 2.3

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

ที่มาของ
งบประมาณ

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.)

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

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)(สพร.) /
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาครัฐที่นาระบบไปใช้

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

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

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

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

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

MS 4.2 และ
MS 2.2

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

ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
22/52
กิจกรรม ปี 2564
เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทลั ภาครัฐที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ เพิ่มขีเป้ดาความสามารถในการ
หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** ขับเคลื่อนรัฐของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
บาลดิจิทลั
โครงการ
กิจกรรม ปี 2565
(1) พัฒนาแพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์
(2) พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งาน AI ใน
หน่วยงานรัฐ
(3) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผลผลผลิต ปี 2564
จานวนนวัตกรรมดิจิทลั ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน 3
นวัตกรรม
ผลผลิต ปี 2565
จานวนหน่วยงานนาร่องในการใช้
บริการ Platform as a Service 3
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)

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

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

ต.ค.64 - ก.ย.65

3,000,000 บาท

ที่มาของ
งบประมาณ

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

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
/ ต.ค. 64 – ก.ย.
66

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)

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

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

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

หน่วยงานภาครัฐนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ 100
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4
ภูมิภาค

ต.ค. 63 ก.ย. 64
และ ต.ค.
64 - ก.ย.
65

10,800,000 บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

หน่วยงานภาครัฐนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ 100
หน่วยงานใน 12 จังหวัด และ 4
ภูมิภาค

ต.ค. 63 ก.ย. 64
และ ต.ค.
64 - ก.ย.
65

14,300,000 บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

BR0201X74 โครงการ
พัฒนาการนา Big
Data และ AI มา
ใช้ในการวางแผน
นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ

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

25,060,600

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

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

ฝึกอบรม และพัฒนาเนือหา
สาหรับจัดฝึกอบรมการพัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับบุ
คลที่สนใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65

7,000,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS3.1

สานักงาน ก.พ.

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

ส่วนราชการมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเฉพาะ สาหรับ
กลุ่มกาลังคนคุณภาพด้าน
วิทยาการข้อมูล (HRM for Digital
Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
/ ต.ค. 64 – ก.ย.
67

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

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

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

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
/ ต.ค. 64 – ก.ย.
68

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

25/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

จานวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการ
อบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทลั ภาครัฐ (TDGA) 7,000
คน

ต.ค. 63 ก.ย. 64
และ ต.ค.
64 - ก.ย.
65

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR0201X79 โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐาน
ทักษะด้านข้อมูล
มหัตและ
สนับสนุนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

มีเครื่องมือสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment โดยวัด
ทักษะด้านข้อมูลมหัตด้วย
แบบทดสอบแก่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

ม.ค. - มิ.ย. 64

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) สพร.

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

4,432,100 บาท โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 3.1

ยังไม่มี
งบประมาณ
รองรับขอรับ
จัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ต.ค. 63 ก.ย. 64
และ ต.ค.
64 - ก.ย.
65

14,054,500 บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ต.ค.64 - ก.ย.65

1,082,400 บาท

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

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

MS 3.1

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

รัฐบาลดิจิทลั

(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
Digital Transformation
สพร. ใช้ชื่อ
(2) ระดมความคิดเห็น/สัม26/52
มนนา
โครงการว่า
ร่วมกับหน่วยงานที่เหี่ยวข้องเพื่อ
โครงการอานวย ผลักดัน Digital Transformation
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ความสะดวก
โครงการ/การ (3) ประชาสั
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
มพันธ์ (สร้ตา/ผลลั
งการรัพบธ์รู้
(BR0201Xnn) ภาครั
ดาเนิฐ นในการ
งาน *** และความเข้ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
าใจ) และการติดตาม
โครงการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ และประเมินผล
การเป็นองค์กร ผลผลิต ปี 2564
ดิจิทลั
100 หน่วยงานนาเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้
ผลผลิต ปี 2565
(1) จานวนแพลตฟอร์มกลาง
สาหรับการดาเนินงานภายใน
หน่วยงานหรือการให้บริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จานวนผู้ใช้ประโยชน์จาก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร./ก.พ./
ดศ./สถาบันการศึกษา)

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

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

2564 = 4.4321
ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 93.7291
ล้านบาท

ที่มาของ
งบประมาณ

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

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564, 2565

MS 3.1

27/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

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

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

8,258,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

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

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

32,435,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

BR0201X86 การจัดทาแนว
ปฏิบตั ิจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
(Thailand AI
Ethics Guideline)

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

-

MS 4.1

-

ไม่มี

28/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

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

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

MS 4.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

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

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

MS 4.1

การบริหารราชการ
แผ่นดิน
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (สกมช.)

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

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

สานักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (สกมช.)

BR0201X90 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมิน
ความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามไซเบอร์
ของประเทศ

รายงานการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการ
กาหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

30 ก.ย. 63 - 26
มิ.ย. 64

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

MS 4.1

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
65

MS 4.1

4,200,000 บาท

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2563 (โครงการ
จัดตังสานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล)

MS 4.1

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

MS 4.1

ด้านกฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

24 ธ.ค. 63 -18
ธ.ค. 64

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

MS 4.1

ด้านกฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซากับ BR0801 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

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

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

25 ม.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

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

MS 4.1

18,944,705 บาท
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ซากับ BR0802 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

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

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

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 65

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

MS 4.1

สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

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

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

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

845,763,100 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แห่งขาติ
จากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงาน
Government Big
Data and AI
Platform

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

ไม่มี

บมจ.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 4.2

บริษทั โทรคมนาคม แห่งขาติ
จากัด (มหาชน) (NT)

BR0201X98 แผนงานการ
ให้บริการ 5G
สาหรับลูกค้า
องค์กร

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

ไม่มี

บมจ.
โทรคมนาคม
แห่งชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ
แผ่นดิน)

MS 4.2

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

372,400,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

256,200,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

103,700,000
บาท

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 4.2

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

จานวนระบบสาคัญที่ใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data
Center) 2 ระบบ

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0201X102 โครงการพัฒนา
Digital Health
Regulatory
Sandbox

มีรูปแบบการบริการ (Business
Model) ที่มีความเป็นไปได้โดยไม่
มีการปิดกันนวัตกรรมการบริการ
ในอนาคต นาไปสู่การกากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพและคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ

2564 - 2565

50,000,000

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ BR0201X103 โครงการพัฒนา
ต้นแบบระบบ
คาดการณ์
สถานการณ์นา
ด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์นา
และข้อมูลเปิด นาข้อมูลเชิงอุตุ
อุทกมาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมมาวิเคราะห์ด้วย AI

ม.ค. - มิ.ย. 64

80,000,000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

BR0201X104 โครงการวิจัยและ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI
for Thai)

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

8,000,000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

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

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

7,682,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.2

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

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

NETPIE IoT Platform:
แพลตฟอร์มสื่อสารเชื่อมต่อทุกสิ่ง
บนโลกอินเทอร์เน็ต ตอบสนอง
ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

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

MS 4.2

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเ
ตอร์เพื่อการ
คานวณขันสูง
(ThaiSC)

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

2564 - 2567

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2

MS 4.2

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ปี 64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม
และได้เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.2

MS 4.2

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

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

428,600,000
บาท

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

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

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

งบประมาณ
สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

MS 4.2

งบประมาณ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

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

MS 4.2

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

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

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

MS 4.2

งบประมาณปี
2565

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

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (depa)

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

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

ที่มาของ
งบประมาณ

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

MS 4.2

เริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ
และต่อยอดการลงทุน (Deal flow)
และเกิดวิสาหกิจดิจิทลั เริ36/52
่มต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทา
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ดิจิทเป้
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ลั เริาหมาย/ผลผลิ
่มต้นผ่านกิจกรรมและการ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน *** สร้างเครือข่ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
(บาท)
ายความร่วมมือกับ
โครงการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ชันนาทังในและต่างประเทศ
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังให้วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้น
สามารถขยายธุรกิจสู่ ยูนิคอร์น
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดการจัดทา
หรือยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐานทังใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั หรือ
การจัดทาการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การดาเนินงานผ่านการพัฒนา
ศักยภาพและร่วมลงทุนในวิสาหกิจ
ดิจิทลั เริ่มต้นในระยะเริ่มต้นธุรกิจ
ระยะเติบโต และระดับยูนิคอร์น
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
(Capacity Building) พัฒนา
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทลั
เริ่มต้น (Networking) การ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนัก
และผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีจาก digital startup
ไทย
เป้าหมาย :
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะเริ่มต้นธุรกิจ 250 ราย
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จานวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้นใน
ระยะก้าวสู่ระดับยูนิคอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรม
การสนับสนุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันให้มีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทุน ผ่านการ
สนับสนุนทุน และการจับคู่ธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 250 ราย
- การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจดิจิทลั เริ่มต้น
(Networking) เกิดการขยายและ
เติบโต ผ่านการกิจกรรมต่างๆที่จะ
ผลักดันให้เกิด กว่า 2,000 คน
และมีกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รีบรู้ให้กับภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกิดความตระหนักของ
เทคโนโลยี AI ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
กว่า 130,000 ราย

ที่มาของ
งบประมาณ

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

37/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

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

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

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

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

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงการศึกษา
กฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการเป็น
รัฐบาลดิจิทลั

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

-

5,000,000 บาท

MS 4.3

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 4.3

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0201X116 จัดทากฎหมาย
กลางปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
ทางานของภาครัฐ
ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบดิจิทลั

พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย
กลางปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
ดิจิทลั

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

MS 4.3

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

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

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

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

MS 4.3

กฎหมาย

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

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

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

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

MS 4.3

กฎหมาย

39/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0201Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64

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

MS 4.3

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

จานวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

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

MS 4.3

กรมประชาสัมพันธ์

BR0201X121 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐยุคใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ จานวน 538
เรื่อง

ต.ค.64 - ก.ย. 65

3,756,000

เสนอขอตัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.4

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

8,000,000 บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.4

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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

MS 4.4

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(บาท)
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยไซเบอร์
(จ่าฮูกสอนเด็ก)

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

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

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

MS 4.4
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การบริหารราชการแผ่นดิน

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

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มคี วามยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

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

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

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็นนิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็น
นิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดทาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบตั ิ
และขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อานาจฝ่ายบริหารสามารถกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอานาจการจัดสวนราชการที่ยืดหยุน คลองตัว และทันตอการเปลี่ยนแปลง และ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอานาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการนารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมี
หน่วยงานนาร่อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนาร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

กาหนดหน่วยงานนาร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

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

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

มีระบบการปฏิบตั ิงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Anywhere)

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)

ก.ย.65

มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

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

มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

ก.ย.65

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X01 โครงการทบทวน
กฎหหมาย
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวใน
การบริหารราชการ

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

2,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

3,000,000

เสนอขอตั้ง
MS 2.1 MS
งบประมาณในปี 65 2.2 MS 3.1
MS 3.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0202Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X03 โครงการพัฒนา
แนวทางการจัด
ส่วนราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ภาครัฐ

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

5,000,000

เสนอขอตั้ง MS 3.1 MS 3.2
งบประมาณในปี 65

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X04 โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
อนาคต

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

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS 4.2
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กาลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

BR0203

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

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

มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจทิ ัล

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการทางานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดทาแล้วเสร็จ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา
รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ (Role Clarification)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีขอ้ เสนอการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทัง้ หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ ประกอบการกาหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่ นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

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

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

มีขอ้ เสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานนาร่อง

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางานภายใต้ภาวะวิถชี ีวิตใหม่

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)

มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)

มีรายงานผลการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

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

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 8.4 (MS8.4)

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

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 9.1 (MS9.1)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 9.2 (MS9.2)

มีขอ้ เสนอการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

เป้าหมายย่อยที่ 9 (MS9)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS2.1 MS3.1 MS4.1 MS5.1 MS6.1 MS6.3
MS7.1 MS8.1 MS8.3 MS9.1

MS1.2 MS2.2 MS3.2 MS4.2 MS5.2 MS6.2 MS6.4
MS7.2 MS8.2 MS8.4 MS9.2

MS1- MS9

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.

BR023X01

สานักงาน ก.พ.

BR0203X02

สานักงาน ก.พ.

BR0203X03

การพัฒนาระบบ
การทางานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS1

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS2

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS3
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.

BR0203X04

การสารวจอัตรา
เงินเดือนและ
รายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกลุ่มตาแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ
ในส่วนราชการ
และองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS4

สานักงาน ก.พ.

BR0203X05

การศึกษาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่สนับสนุน
ให้เกิดการ
หมุนเวียน
สับเปลี่ยน ถ่ายเท
กาลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

MS5

สานักงาน ก.พ.

BR0203X06

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

MS6

สานักงาน ก.พ.

BR0203X07

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

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

MS7
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.

BR0203X08

การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐ
เพือ่ รองรับการ
ทางานภายใต้
ภาวะวิถชี ีวิตใหม่

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท

MS8

สานักงาน ก.พ.

BR0203X09

การศึกษาเพือ่
พัฒนาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS9

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0204

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้ จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ใน ปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565

ก.ย. 65

จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มผี ลสัมฤทธิ์สูง

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง 20 จังหวัด ในปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ู 25 จังหวัด ในปี 2565

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X01

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/
เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64

1,738,900

โครงการที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตาม พรบ.
64
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0204Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X02

โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พื้นที่

มีกลไกการทางานที่บรู ณาการ/
เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65

1,277,000

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมบัญชีกลาง
-

BR0205

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ในทุกขั้นตอน

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ในทุกขั้นตอน

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

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

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

เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน

เดือนมี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน

เดือนก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

การจัดทาโครงการจัดส่งสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีการร่วมกาหนดแนวทางการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต

-

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต

-

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

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

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

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

MS5.2

MS2.1
MS5.1

MS1.1,
MS3.1

MS5

MS2.2
MS2.3

MS2
MS3

MS1.2

MS1

*หมายเหตุ : MS4 ถูกระบุว่าดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่ปรากฏใน Timeline

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

กรมบัญชีกลาง

BR0205X01 โครงการจัดทา
ระบบขึ้น
ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์

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

กรมบัญชีกลาง

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

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

กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2564

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

-

95,000,000

MS 1.1

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.3

66,818,000
งบลงทุน

-

MS 2.1
MS 2.2

52/52
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0205Xnn) ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

กรมบัญชีกลาง

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

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

กรมบัญชีกลาง

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

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ตุลาคม 2562 เมษายน 2564

2,700,000 บาท

12,190,400

MS 3.1
MS 3.2

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

35,833,000
งบรายจ่ายอื่น

MS 5.1
MS 5.2

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน

