
 

 

 

 
 

8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 



8. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่การประชาสัมพันธ์เชิง

รุกและการจดัการ Fake News
1. ประสิทธิภาพของการจดัการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
2. พัฒนาบคุลากรที่ปฏบิติังานเกี่ยวข้องกบัการประชาสัมพันธ์และแกไ้ขปญัหาข่าวปลอม
3. บงัคับใช้กฎหมายกบัผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจงูใจหรือใหร้างวัลส าหรับความร่วมมือในการแกไ้ขปญัหาข่าวปลอม
5. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน

BR0802 การก ากบัดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากบัดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่มากขึ้น
3. การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้ีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากบัดูแลเนื้อหาของส่ือ
4. มาตรการสร้างแรงจงูใจใหส่ื้อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกบัการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเปน็ตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบงัคับใช้กฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเปน็ธรรม

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ 1. ปลูกฝังใหเ้กดิการรู้เท่าทันส่ือ
2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจดัท าส่ือ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจทิัล
4. มีการพัฒนาบคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารใหม้ีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนที่รู้เท่าทันส่ือ

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรกุและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพนัธ)์  - สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)  - สถำบนัส่งเสริมกำรวิเครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หน่วยงำนภำครัฐทกุหน่วยงำน เปน็อย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

บงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ที่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารที่เขา้ขา่ยการกระท าความผิดอย่างเครง่ครดั

น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทกุภาคส่วน ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับกำรน ำเทคโนโลยี อำท ิระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกับข่ำวปลอม 
และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ด ำเนินกำรเชิงรุกกับผู้กระท ำควำมผิดโดยกำรบงัคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนส้ินสุดกระบวนกำร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังขอ้มลูและการประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารที่ถูกตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดร้บัการ
ยืนยันภาครฐั

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งควำมร้องทกุข์ด ำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำควำมผิด

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บคุลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมใหม้ีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์และกำรส่ือสำร และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัและกำร
แก้ไขปญัหำข่ำวปลอม

สร้ำงเครือข่ำยและพฒันำบคุลำกรผู้ปฏบิติังำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปญัหำข่ำวปลอมเพื่อรู้เทำ่ทนัและรับมือกับข่ำวปลอม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

พฒันำบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบคุลากรที่ปฏบิตังิานเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะหห์ลักฐำนกำรกระท ำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพด้วยเคร่ืองมือที่ได้มำตรฐำน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0801
1) การใหข้อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครฐั มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเรว็ และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดร้วดเรว็ และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครฐัมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานที่มคีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั ในรปูแบบที่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจงา่ย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหท้กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวก

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

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
สร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแสเพื่อ
ท ำกำรตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก ำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรใหค้วำมร่วมมือในกำรแก้ไขข่ำวปลอมส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องเมื่อใหค้วำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรที่มี
เนื้อหำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสรา้งแรงจูงใจหรอืใหร้างวัลส าหรบัความรว่มมอืในการแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X01 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake 
News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ใหแ้ก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, 
MS4.1, MS5.1, 
MS5.2, MS5.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X02 โครงการจัดหาชุด
อุปกรณ์/โปรแกรม 
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานตรวจพสูิจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อรองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

5,136,000         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X03 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook 
Fanpage "อาสา จับ
ตา ออนไลน"์)

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

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.1

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X04 โครงการอบรมครูไซ
เบอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน
 - มีความรู้ และทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดใหก้ับนักเรียน 
ประชาชนในชุมชน ใหไ้ด้รู้เทา่ทนั
ภยัที่แฝงมากับเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200            โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3, 
MS4.1, MS4.2, MS5.1, MS5.2, MS5.3 

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X05 โครงการอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ตรวจพสูิจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมสามารถ
น าความรู้ไปปฏบิติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเปน็ที่ปรึกษา
 และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี แก่
ข้าราชการต ารวจในพื้นที่ต่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600            โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X06 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้ับ
ข้าราชการต ารวจ
เพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์
และอาชญากรรม
คอมพวิเตอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน และประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X07 โครงการอบรมปรับ
พื้นฐานข้าราชการ
ต ารวจที่ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ในสังกัด
 บก.ปอท.

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X08 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวน
และบคุลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและการ
ใหบ้ริการประชาชน

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพื่อใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

ส านักงาน กสทช. BR0801X09 ก ากับดูแลการ
ออกอากาศเนื้อหา
รายการที่มีการ
น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้
ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ (ผู้รับ
ใบอนุญาต) ใหเ้ปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ.
 2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

 - มีการบงัคับใช้กฎหมายอย่าง
เหมาะสม โดยมีการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางปกครอง 
รวมถึงมีการพจิารณาก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระท าความผิด  
 - สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนื้อหา
รายการทางส่ือวิทยุและโทรทศัน์ให้
เปน็ส่ือที่มีความปลอดภยั
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์ต่อ
สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 
64

ภารกิจประจ า ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X10 ค่าบ ารุงรักษา
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพสูิจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการใหบ้ริการ
ด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X11 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake 
News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ใหแ้ก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, 
MS4.1, MS5.1, 
MS5.2, MS5.3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X12 โครงการศูนย์ตรวจ
พสูิจน์พยานหลักฐาน
คอมพวิเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี (Digital 
Forensic Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการปฏบิติั
หน้าที่ 
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏบิติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X13 โครงการจัดต้ังศูนย์
ประสานความ
ร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes And 
Cyber Security 
Cooperation 
Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการปฏบิติั
หน้าที่ 
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏบิติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0801X14 โครงการพฒันา
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาครัฐ
เชิงรุก

มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภาครัฐเชิงรุก เพื่อ
เปน็รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

กรมประชาสัมพนัธ์ BR0801X15 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพนัธ์

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่ถูกต้อง
 รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพ่ิมเตมิวา่ เน่ืองจากสถานการณ์และบรบิทในดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยแีละดจิทิัลที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจดัท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเตมิที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีนัยส าคัญฯ ไดท้ัน
ตอ่สถานการณ์ และพิจารณาขอรบัการจดัสรรงบประมาณตามขั้นตอนตอ่ไป โดยให้กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบหลักหารอืกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาจดัท าโครงการที่จะช่วยสรา้งแรงจงูใจระวงัป้องกัน แก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจง้เบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครฐัในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลข้อมูลและสามารถน ามาใช้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพนัธ)์  - สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หน่วยงำนภำครัฐทกุหน่วยงำน เปน็อย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร  

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบงัคับใชก้ฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับคดทีี่ใชส้ื่อออนไลน์เปน็
เครือ่งมอือย่างเครง่ครดั ทนัตอ่สถานการณ์ และเปน็ธรรม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้อี านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดแูลเน้ือหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตวัชี้วัดเก่ียวกับการเผยแพรข่อ้มลูที่ถูกตอ้งและรวดเรว็ของหน่วยงานเปน็ตวัชี้วัดระดบัองค์กร ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สร้ำงควำมตระหนักในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนื้อหำใหม้ีคุณภำพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรใหร้ำงวัลหรือกำรยกย่องส่ือที่มีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหำต่อสังคม

มาตรการสรา้งแรงจูงใจใหส้ื่อทกุรปูแบบมคีวามรบัผิดชอบตอ่การเผยแพรเ่น้ือหา

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0802
1) มหีน่วยงานรบัผิดชอบที่มสีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหเ้ปน็ศูนย์ประสานงานขอ้มลูขา่วสาร
ในภาวะวิกฤต ิอาท ิกรณีเกิดเหตภุยัพิบตั ิหรอืกรณีเกิดโรคระบาดรนุแรง
2) ประชาชนผู้บรโิภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้บัการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังตดิตาม ก ากับดแูลเน้ือหาของขอ้มลูขา่วสารในสื่อทกุรปูแบบอย่างเขม้ขน้ ทนั
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่าง
เปน็ระบบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสขอ้มลูเน้ือหาที่ไมเ่หมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพ่ิมมากขึ้น

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

MS1,  MS2, MS3, MS4, MS5, MS6 

MS4.1, MS4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X01 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา
 จับตา ออนไลน"์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย 
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X02 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ใหส้ามารถ
ปฏบิติังานด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา
 บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2, 
MS5

ส านักงาน กสทช. BR0802X03 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อพฒันา
กลไกหรือ
มาตรการปอ้งกัน
การรังแก ข่มขู่ 
คุกคาม สตรี เด็ก 
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านส่ือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการปอ้งกันการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ 
2.เกิดการพฒันาส่ือที่สร้างสรรค์
ส าหรับเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับสตรี 
เด็กและเยาวชน ส่งผลใหเ้ปน็ผู้ที่มี
ทกัษะความฉลาดทางดิจิจัล 
และเปน็พลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X04 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา
 จับตา ออนไลน"์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย 
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1
MS2

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0802X05 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แก้ไขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั้งท าการพฒันา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

 MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบรบิทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยแีละดิจิทัลทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมทีจ่ะชว่ย
ขบัเคลื่อนกิจกรรมทีม่ีนัยส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรบัการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบหลักหารอืกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการทีจ่ะชว่ยสรา้งแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการวิเคราะห์ขอ้มูลขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทัง้เพ่ือพัฒนา
ประสิทธภิาพของขอ้มูลขา่วสารในภาครฐัในลักษณะ Data Bank ทีส่ามารถประมวลขอ้มูลและสามารถน ามาใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธภิาพ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การยกระดบัการรูเ้ทา่ทนัสื่อ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  - กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ  - สถำบนัอุดมศึกษำ

 - โรงเรียนในสังกัด กทม.

 - กระทรวงวัฒนธรรม  - คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

 - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสื่อในยุคดจิิทลั ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) ส่ือเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนในทกุช่วงวัยเหน็ถึงควำมจ ำเปน็ ประโยชน์จำกกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ ส่งเสริมใหเ้กิด
ควำมตระหนักรู้ กำรเลือกบริโภคส่ือ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
กระบวนกำรส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือและสำรสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำ
ผลกำรส ำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เทำ่ทนัส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
ผลส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบคุลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
จัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบคุคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลส่ือและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

หลักสูตรด้ำนส่ือศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบงัคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในป ี2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

ปลูกฝังใหเ้กิดการรูเ้ทา่ทนัสื่อ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

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

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เทำ่ทนัส่ือส ำหรับเยำวชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใหก้ับผู้น ำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0803
1) หลักสูตรดา้นสื่อศึกษาไดร้บัการบรรจุในการศึกษาภาคบงัคับ (ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา) และระดบัอุดมศึกษา ภายในป ี2565
2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรูเ้ทา่ทนัสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เชน่ การใชต้วัชี้วัดการประเมนิ โดยบคุคลสามารถเขา้ใจ ประเมนิผล และ
ประเมนิคุณค่าขอ้มลูสื่อและสารสนเทศได ้ซ่ึงแบง่ออกเปน็ 4 ตวัชี้วัดย่อย ไดแ้ก่
       (1) การเขา้ใจ หมายถึง บคุคลสามารถเขา้ใจความส าคัญของผู้ใหบ้รกิารขอ้มลูสื่อและสารสนเทศตอ่สังคม
       (2) การประเมนิผล หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิผล วิเคราะห ์เปรยีบเทยีบ เรยีบเรยีง เชื่อมโยง และประยุกตใ์ชเ้กณฑ์เบื้องตน้ เพ่ือประเมนิผล
ขอ้มลูและสารสนเทศที่ไดร้บัและแหล่งที่มาของขอ้มลู รวมถึงผู้ใหบ้รกิารขอ้มลูและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมนิคุณค่า หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือขอ้มลูสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บคุคลสามารถสังเคราะห ์และจัดการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จ านวนรายการที่มเีน้ือหาสาระสรา้งสรรค์มปีระโยชน์ บนส านึกของความเปน็ไทยรว่มสมยัและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างผู้มอีารยธรรมเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

 - กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

 - หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะกำรส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 - กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี (ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยุคนิวนอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษำ
 และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
ส่งเสริมใหน้ักศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดท ำเนื้อหำของส่ือส ำหรับเผยแพร่ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏบิติัจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรท ำข่ำว ท ำส่ือ เกิดควำมตระหนักในกำรน ำเสนอและเสพข่ำวในทกุมิติ จรรยำบรรณในกำรท ำส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 2 (M2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรูเ้ทา่ทนัสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัยะลำ BR0803X01 โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทั่วไป

ปงีบประมำณ  2564  จ ำนวน  
นักศึกษำลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย .64 466,000           เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803X02 1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 64

        9,409,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 3.1เพื่อใหป้ระชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพื่อเปน็ Digital 
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี 
และได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภยั โดยกิจกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ส่ือกำรเรียนรู้ พฒันำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพื่อเตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen จ ำนวน 15 เร่ือง
   2. คนไทยกลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำย)ุ มีควำมตระหนัก
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทกัษะในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิด
ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital 
Literacy) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

งำนสนับสนุน
ภำรกิจ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม กำร
พฒันำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย 
(เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพื่อ
เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับกำรท ำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคง
ปลอดภยั)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2) สร้ำงใหน้ักศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเปน็ผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพที่มีพื้นฐำนด้ำนผู้ส่ือข่ำว นักข่ำว
ในกำรเปน็กลุ่มนักส่ือสำรมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3) ประชำชน/เครือข่ำยนักส่ือสำร มีควำมรู้เทำ่ทนัส่ือและข่ำวปลอม สำมำรถส่ือสำรข้อมูลกันได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครอืขา่ยนักสื่อสารไดร้บัการพัฒนาใหม้คีวามรูด้า้นสื่อสารมวลชนที่รูเ้ทา่ทนัสื่อ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1) บคุลำกรผู้สอนด้ำนกำรส่ือสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรส่ือสำรในยุคดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังกลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

ล าดบั เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS3 

MS1, MS2, MS4 

MS1.1, MS4.2, 
MS4.3 

MS3 
MS1.1, MS3.1, 
MS4.1 

MS1.2 MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

BR0803X03 โครงกำรยกระดับ
ทกัษะดิจิทลั
ส ำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
 - กิจกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเปน็
ก ำลังคนดิจิทลัสู้
ภยัไซเบอร์

ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 2,000 คน 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64

        9,315,300  โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ประเทศไทย 

BR0803X04 กำรจัดอบรม
สัมมนำใหก้ับ
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบนัเทงิ
 และส่ือมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ใหม้ี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยุค 5G
 และ New 
Normal

เพื่อยกระดับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบนัเทงิ 
และส่ือมวลชนร่วมไปถึงประชำชน 
ใหม้ีควำมสอดคล้อง กับ
สถำนกำรณ์เทคโนโลยีดิจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
 และบคุลำกรด้ำนกำรส่ือสำรใหม้ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนกำร ส่ือสำรในยุค
ดิจิทลั ซ่ึงอยู่ในกิจกรรมปฏรูิป
ประเทศที่ 3 กำรยกระดับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ ในขั้นตอนที่ 2 กำรรณรงค์
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือ และขั้นตอนที่ 3 
กำรพฒันำบคุลำกรในกำรสอนและ
ใหค้วำมรู้ด้ำนส่ือสำรมวลชนที่
รู้เทำ่ทนั (จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

พ.ย. 64         2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนคร BR0803X05 โครงกำรกำร
พฒันำและ
ยกระดับศักยภำพ
นักวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภฏัพระนคร

สถำบนัฝึกอบรมมีเนื้อหำกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64 2,560,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 4.3

ส ำนักงำน กสทช. BR0803X06 โครงกำรพฒันำ
ทกัษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกี่ยวกับกิจกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทศัน์ เพื่อกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำง
รู้เทำ่ทนั 

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกิจกำรกระจำย
เสียงและโทรทศัน์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงรู้เทำ่ทนั ในระดับ
มัธยมศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ป ี2564 - เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X07 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับอุดมศึกษำ

ประสำนควำมร่วมมือจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนส่ือสำรมวลชนจำก
มหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกันพจิำรณำเพื่อด ำเนินกำร
ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกันในทกุมหำวิทยำลัย และใหม้ีคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ด ำเนินกำรด้วย

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เหน็ควรใหม้กีารด าเนินงานตามมตทิี่ประชมุ ซ่ึงยังไมไ่ดข้อ้ยุตกัิบหน่วยงาน****

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X08 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับ
ประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X09 โครงกำรอบรม 
ประชำสัมพนัธ์ 
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพื่อพฒันำ
ทกัษะกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือใหก้ับ
บคุคลทกุช่วงวัย

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X10 โครงกำรเพื่อ
ส่ือสำรให้
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803X11 โครงกำรส ำหรับ
ประชำชนใน
ชุมชนและผู้สูงอำยุ
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง 

 ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทั้งในส่วนกลำงและภมูิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง

ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจำกปจัจุบนัมีข่ำวสำรที่บดิเบอืน หรือเปน็เทจ็ และ
ส่งผลใหเ้กิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคล่ือนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
รวมทั้งสร้ำงช่องทำงและลดข้อจ ำกัดในกำรส่ือสำร

ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เพื่อใหก้ำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
เทำ่ทนัส่ือมีกำรก ำหนดมำตรฐำนและเปน็ไปอย่ำงต่อเนื่อง

ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม ประชำสัมพนัธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทกัษะกำรรู้เทำ่ทนัส่ือใหก้ับบคุคลทกุช่วงวัย

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน
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