8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

8. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
BR0801

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
2. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่างเคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
5. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาคส่วน

BR0802

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

1. กาหนดหน่วยงานหลักในการกากับดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่ มากขึ้น
3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอานาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อ
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

BR0803

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

1. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
2. ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจัดทาสื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจทิ ัล
4. มีการพัฒนาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มคี วามถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)
- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

- สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)
- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

BR0801

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รบั การ
ยืนยันภาครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

บุคลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมให้มีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั และกำร
แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำข่ำวปลอมเพื่อรู้เท่ำทันและรับมือกับข่ำวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

พัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่างเคร่งครัด

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งควำมร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำข่ำยกำรกระทำควำมผิด
กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะห์หลักฐำนกำรกระทำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพด้วยเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน
ดำเนินกำรเชิงรุกกับผู้กระทำควำมผิดโดยกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนกำร

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

กำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขข่ำวปลอมสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องเมื่อให้ควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรที่มี
เนื้อหำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาคส่วน

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

ยกระดับกำรนำเทคโนโลยี อำทิ ระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกับข่ำวปลอม
และปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ทกุ ภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวก
สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแสเพื่อ
ทำกำรตรวจสอบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

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
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

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

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30
ก.ย. 64

95,226,800

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0801X02 โครงการจัดหาชุด
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐาน
อุปกรณ์/โปรแกรม การกระทาความผิดที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
งานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านสังคม

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

5,136,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

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

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

9,938,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS3.1

ต.ค.63-ก.ย.64

469,200

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย มีเจ้าหน้าที่รวบรวม
จัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลให้มีการ
ระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย มี
ช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
BR0801X04 โครงการอบรมครูไซ - ข้าราชการตารวจในสังกัด
เบอร์
กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน
- มีความรู้ และทักษะ สามารถนา
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน
ประชาชนในชุมชน ให้ได้รู้เท่าทัน
ภัยที่แฝงมากับเทคโนโลยี

โครงการที่ได้รับ MS1,MS2.1,
จัดสรรตาม พรบ. MS2.2,MS3.1,
64
MS4.1, MS5.1,
MS5.2, MS5.3
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ได้รบั การจัจดิทสรรงบประมาณรายจ่
ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และอยู
ะหว่างการด
าเนินงโครงการ
กระทรวงดิ
ลั เพื่อเศรษฐกิจ าBR0801X05
โครงการอบรม
- ข้า่รราชการต
ารวจในสั
กัด
และสังคม (ปอท.)
เสริมสร้าง
สานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ที่
ประสิทธิภาพในการ เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมสามารถ
ตรวจพิสูจน์
นาความรู้ไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
พยานหลักฐานทาง ประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่ปรึกษา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี แก่
เทคโนโลยี
ข้าราชการตารวจในพื้นที่ต่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64

385,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X06 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
ข้าราชการตารวจ
เพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน และประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

1,515,600

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X07 โครงการอบรมปรับ
พื้นฐานข้าราชการ
ตารวจที่ย้ายมาดารง
ตาแหน่งใหม่ในสังกัด
บก.ปอท.

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X08 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวน
และบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานและการ
ให้บริการประชาชน

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2.3

สานักงาน กสทช.

BR0801X09 กากับดูแลการ
ออกอากาศเนื้อหา
รายการที่มีการ
นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้
ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ผู้รับ
ใบอนุญาต) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
เหมาะสม โดยมีการดาเนินการ
64
ตามกระบวนการทางปกครอง
รวมถึงมีการพิจารณากาหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระทาความผิด
- สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนื้อหา
รายการทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้
เป็นสื่อที่มีความปลอดภัย
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2

ภารกิจประจา

6/13

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ได้ร่รบั ะหว่
การจั
ดสรรงบประมาณรายจ่
ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2564 และอยู
ะหว่างการดาเนินโครงการ
อยู
างเสนอขอรั
บการจัดสรรงบประมาณรายจ่
ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ่ร2565
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0801X10 ค่าบารุงรักษา
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐาน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
และสังคม
โครงการเพิ่ม
การกระทาความผิดที่ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพงาน
และเพียงพอ
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการให้บริการ
ด้านสังคม นย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0801X11 โครงการศู
มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
1 ต.ค. 64 – 30
และสังคม
ประสานงานและ
สถานที่ และบุคลากรในการ
ก.ย. 65
แก้ไขปัญหาข่าว
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center:
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
AFNC)
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1,789,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2

98,787,700

เสนอขอตั้ง
MS1,MS2.1,
งบประมาณในปี 65 MS2.2,MS3.1,
MS4.1, MS5.1,
MS5.2, MS5.3

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X12 โครงการศูนย์ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี (Digital
Forensic Center)

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

25,782,000

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปอท.)

BR0801X13 โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานความ
ร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
(Cyber Crimes And
Cyber Security
Cooperation
Center)

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

5,000,000

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801X14 โครงการพัฒนา
มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
คลังข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก เพื่อ
เพื่อการ
เป็นรากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
เชิงรุก

ต.ค.64 - ก.ย.65

93,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801X15 โครงการบริหาร
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
จัดการข้อมูลข่าวสาร ภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่ถูกต้อง
เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65

18,472,512

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS3.2

เสนอขอตั้ง
MS3.2, MS3.3
งบประมาณในปี 65

MS 1

MS 1

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจทิ ัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทาข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีนัยสาคัญฯ ได้ทัน
ต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทาโครงการที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจระวังป้องกัน แก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการทางาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลข้อมูลและสามารถนามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

BR0802

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มสี ถานะทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสาร
ในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภยั พิบตั ิ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รบั การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระทาความผิดบนโลกออนไลน์อย่าง
เป็นระบบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มอี านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

สร้ำงควำมตระหนักในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนื้อหำให้มีคุณภำพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรให้รำงวัลหรือกำรยกย่องสื่อที่มีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหำต่อสังคม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ขอ้ มูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็น
เครือ่ งมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 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

MS4.1, MS4.2
MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การกากับดูแลสื่อออนไลน์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) 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

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X01 โครงการจ้างเหมา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
1 ต.ค. 63 - 30
และสังคม
เฝ้าระวังเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
ก.ย. 64
ผิดกฎหมาย
กฎหมาย
(Facebook
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
Fanpage “อาสา วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
จับตา ออนไลน์") ขอต่อศาลให้มีการระงับการ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X02 โครงการศูนย์
มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
25 ม.ค. 64 – 30
และสังคม
ประสานงานและ สถานที่ และบุคลากรในการ
ก.ย. 64
แก้ไขปัญหาข่าว ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center: ประสานงาน ทั้งภาครัฐ
AFNC)
และภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนั ท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

สานักงาน กสทช.

BR0802X03 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนา
กลไกหรือ
มาตรการป้องกัน
การรังแก ข่มขู่
คุกคาม สตรี เด็ก
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการป้องกันการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ
2.เกิดการพัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์
สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับสตรี
เด็กและเยาวชน ส่งผลให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะความฉลาดทางดิจิจัล
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
BR0802X04 โครงการจ้างเหมา มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
และสังคม
เฝ้าระวังเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิด
ผิดกฎหมาย
กฎหมาย
(Facebook
มีเจ้าหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน
Fanpage “อาสา วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อร้อง
จับตา ออนไลน์") ขอต่อศาลให้มีการระงับการ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม

9,938,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1
MS2

95,226,800

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2,
MS5

มค. - ธค.64

2,968,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS2

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 65

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1
MS2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) 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

ได้รับการจัดจสรรงบประมาณรายจ่
าปีงบประมาณ
พ.ศ.นย์2564 และอยู
่ระหว่างการด
กระทรวงดิ
ิทลั เพื่อเศรษฐกิจ ายประจ
BR0802X05
โครงการศู
มีระบบงาน
เครื่องมืาเนิ
อ นอุปโครงการ
กรณ์
และสังคม
ประสานงานและ สถานที่ และบุคลากรในการ
แก้ไขปัญหาข่าว ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งทาการพัฒนา
ปลอม (Anti Fake บุคลากรและเครือข่ายผู้
News Center: ประสานงาน ทั้งภาครัฐและ
AFNC)
ภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30
ก.ย. 65

98,787,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิม่ เติมว่า เนื่องจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรจัดทาข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพิม่ เติมทีจ่ ะช่วย
ขับเคลื่อนกิจกรรมทีม่ ีนัยสาคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาจัดทาโครงการทีจ่ ะช่วยสร้างแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาข่าวปลอม และรณรงค์ให้มีการแจ้งเบาะแส เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารและพัฒนากระบวนการทางาน รวมทัง้ เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ทีส่ ามารถประมวลข้อมูลและสามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0803

การยกระดับการรูเ้ ท่าทันสื่อ

1) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รบั การบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565
2) ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตวั ชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และ
ประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
(1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสาคัญของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม
(2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผล
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รบั และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
(3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
(4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จานวนรายการที่มเี นื้อหาสาระสร้างสรรค์มปี ระโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างผู้มอี ารยธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

- กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

- สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

- สถำบันอุดมศึกษำ

- กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- หลักสูตรกำรรู้เท่ำทันสื่อ Media Literacy (Thai
MOOC) คณะกำรสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

- โรงเรียนในสังกัด กทม.
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
- กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี (สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ปลูกฝังให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสื่อ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63- ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เท่ำทันสื่อสำหรับเยำวชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้นำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หลักสูตรด้ำนสื่อศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบังคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในปี 2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

หลักสูตรกำรรู้เท่ำทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยุคนิวนอร์มอลตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ
และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่งเสริมให้นักศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดทำเนื้อหำของสื่อสำหรับเผยแพร่ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบตั ิจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรทำข่ำว ทำสื่อ เกิดควำมตระหนักในกำรนำเสนอและเสพข่ำวในทุกมิติ จรรยำบรรณในกำรทำสื่อ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

กระบวนกำรสำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถนำ
ผลกำรสำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ผลสำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย
จัดทำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบุคคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลสื่อและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสื่อในยุคดิจิทลั

ต.ค. 63 - ก.ย.65

สื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงควำมจำเป็น ประโยชน์จำกกำรรู้เท่ำทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิด
ควำมตระหนักรู้ กำรเลือกบริโภคสื่อ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (M2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
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ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรูด้ า้ นสื่อสารมวลชนที่รเู้ ท่าทันสื่อ

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

บุคลำกรผู้สอนด้ำนกำรสื่อสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สร้ำงให้นักศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพที่มีพื้นฐำนด้ำนผู้สื่อข่ำว นักข่ำว
ในกำรเป็นกลุ่มนักสื่อสำรมวลชนรุ่นใหม่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ประชำชน/เครือข่ำยนักสื่อสำร มีควำมรู้เท่ำทันสื่อและข่ำวปลอม สำมำรถสื่อสำรข้อมูลกันได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.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
MS3

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

MS2.2

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

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) 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

ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
BR0803X01 โครงกำรจัดกำร ปีงบประมำณ 2564 จำนวน
ม.ค. 64 - ก.ย .64
เรียนกำรสอน
นักศึกษำลงทะเบียน 2,000 คน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทั่วไป
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803X02 งำนสนับสนุน
ภำรกิจ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม กำร
พัฒนำคนไทย
กลุ่มเป้ำหมำย
(เด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ) เพื่อ
เตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับกำรทำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคง
ปลอดภัย)

เพื่อให้ประชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพื่อเป็น Digital
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี
และได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภัย โดยกิจกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. สื่อกำรเรียนรู้ พัฒนำคนไทย
กลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ) เพื่อเตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen จำนวน 15 เรื่อง
2. คนไทยกลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก
เยำวชน ผู้สูงอำยุ) มีควำมตระหนัก
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิด
ประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital
Literacy) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

1 ต.ต. 63 - 30
ก.ย. 64

466,000

เงินนอก
งบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

9,409,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 3.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) 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

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั

BR0803X03 โครงกำรยกระดับ ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 2,000 คน
ทักษะดิจิทลั
สำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
- กิจกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเป็น
กำลังคนดิจิทลั สู้
ภัยไซเบอร์

สภำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย

BR0803X04 กำรจัดอบรม
สัมมนำให้กับ
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบันเทิง
และสื่อมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ให้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยุค 5G
และ New
Normal

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

BR0803X05 โครงกำรกำร
สถำบันฝึกอบรมมีเนื้อหำกำรอบรม ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64
พัฒนำและ
เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ
ยกระดับศักยภำพ
นักวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพระนคร

สำนักงำน กสทช.

BR0803X06 โครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกี่ยวกับกิจกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทัศน์ เพื่อกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำง
รู้เท่ำทัน

เพื่อยกระดับกำรรู้เท่ำทันสื่อของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบันเทิง
และสื่อมวลชนร่วมไปถึงประชำชน
ให้มีควำมสอดคล้อง กับ
สถำนกำรณ์เทคโนโลยีดิจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
และบุคลำกรด้ำนกำรสื่อสำรให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกำร สื่อสำรในยุค
ดิจิทลั ซึ่งอยู่ในกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่ 3 กำรยกระดับกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ ในขั้นตอนที่ 2 กำรรณรงค์
กำรรู้เท่ำทันสื่อ และขั้นตอนที่ 3
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรสอนและ
ให้ควำมรู้ด้ำนสื่อสำรมวลชนที่
รู้เท่ำทัน (จำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกิจกำรกระจำย
เสียงและโทรทัศน์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงรู้เท่ำทัน ในระดับ
มัธยมศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป ทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

พ.ย. 64

ปี 2564

9,315,300

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 1.1

2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

2,560,000

-

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 4.3

เงินนอก
งบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

โครงการซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มกี ารดาเนินงานตามมติที่ประชุม ซึ่งยังไม่ได้ขอ้ ยุตกิ ับหน่วยงาน****
โครงการ
รหัสโครงการ
ความเห็น/แนวทางการดาเนินงาน
/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X07 ยกร่ำงหลักสูตร ประสำนควำมร่วมมือจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสื่อสำรมวลชนจำก
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำรรู้เท่ำทันสื่อใน มหำวิทยำลัยที่มกี ำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกันพิจำรณำเพื่อดำเนินกำร
ระดับอุดมศึกษำ ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกมหำวิทยำลัย และให้มีคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ดำเนินกำรด้วย
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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โครงการ
รหัสโครงการ
ความเห็น/แนวทางการดาเนินงาน
/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X08 ยกร่ำงหลักสูตร ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนฯ เพื่อให้กำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำรรู้เท่ำทันสื่อใน เท่ำทันสื่อมีกำรกำหนดมำตรฐำนและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับ
ประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X09 โครงกำรอบรม
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม ประชำสัมพันธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อให้กับบุคคลทุกช่วงวัย
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชำสัมพันธ์
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อให้กับ
บุคคลทุกช่วงวัย
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X10 โครงกำรเพื่อ
ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำรให้
อย่ำงต่อเนื่อง
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
BR0803X11 โครงกำรสำหรับ ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจำกปัจจุบนั มีข่ำวสำรที่บดิ เบือน หรือเป็นเท็จ และ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชำชนใน
ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ
ชุมชนและผู้สูงอำยุ รวมทั้งสร้ำงช่องทำงและลดข้อจำกัดในกำรสื่อสำร
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง

