
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4

(Big Rock)

เปาหมายของ

กิจกรรม Big Rock

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรวมดําเนินการ  - กรมเจาทา  - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

 - สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย  - สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การทาเรือแหงประเทศไทย (ทาเรือแหลมฉบัง)  - กรมการกงสุล

 - กรมการขนสงทางบก  - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 - กระทรวงการตางประเทศ  - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

 - กรมศุลกากร  - สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

 - ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกิจการคา

 - สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ลําดับ

เปาหมายยอยที่ 1 (MS1)

เปาหมายยอยที่ 1.1 (MS1.1)

เปาหมายยอยที่ 1.2 (MS1.2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกสใหดําเนินธุรกิจไดครอบคลุมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ระหวางไทยกับประเทศในเอเชีย

เปาหมายยอยที่ 1.3 (MS1.3)

เปาหมายยอยที่ 2 (MS2)

เปาหมายยอยที่ 2.1 (MS2.1)

เปาหมายยอยที่ 2.2 (MS2.2)

เปาหมายยอยที่ 3 (MS3)

เปาหมายยอยที่ 3.1 (MS3.1)

เปาหมายยอยที่ 3.2 (MS3.2)

เปาหมายยอยที่ 4 (MS4)

เปาหมายยอยที่ 4.1 (MS4.1)

เปาหมายยอยที่ 4.2 (MS4.2)

เปาหมายยอยที่ 4.3 (MS4.3)

เปาหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพื่อใหสอดคลองกับหวงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ตองแลวเสร็จในเดือนสุดทายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได แตตองแลวเสร็จในชวงเวลากอนหนา MSn แลว

เสร็จ

การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เปาหมายยอย (Milestone : MS) คือ เปาหมายของการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหกําหนดระยะเวลาที่แลวเสร็จตามชวงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ 

จํานวนเปาหมายยอย อาจมาก/นอย/เทากับ จํานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน Timeline ตามชวงระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จของแตละเปาหมายยอย

การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกตอนักลงทุนตางชาติที่เขามาทํางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย -

การอํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินธุรกิจดานการเงิน การประกันภัยและการบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงกฎระเบียบ ขอจํากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชนตางๆ ใหเอื้อตอการทําธุรกิจ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การกําหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผูเชี่ยวชาญ /นักลงทุนตางชาติเขามาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

การแสวงหาประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาและบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

กําหนดเปาหมายยอยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จของเปาหมายยอยนั้นๆ

เปาหมายยอย (Milestone : MS) *

ชวงระยะเวลา **

ดําเนินการ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาดานโลจิสติกสเพื่อสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการถายลําและผานแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ) เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลการคาและการลงทุนของประเทศ ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

กระทรวงพาณิชย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504

ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กรมการขนสงทางบก / 

กระทรวงการตางประเทศ

BR0504X01 การเรงรัดใหเกิดการลงนาม MOU

 วาดวยการขนสงสินคาและ

ผูโดยสารทางถนน ระหวางไทย-

มาเลเซีย

เรงรัดใหเกิดการลงนาม MOU ทั้ง 2 ฉบับ ไดแก (1) ราง MOU วา

ดวยการขนสงสินคาขามพรมแดนระหวางไทย-มาเลเซีย และ (2) ราง

 MOU การขนสงผูโดยสารขามพรมแดนระหวางไทย-มาเลเซีย ให

แลวเสร็จในป 2564

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64                       -   MS1.1

การทาเรือแหงประเทศไทย 

(ทาเรือแหลมฉบัง)

BR0504X02 โครงการศึกษาตนทุนการขนสง

สินคาทางเรือชายฝง

1. เพื่อศึกษาตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการใหบริการ ที่ทาเทียบเรือ

ชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ใหเปนแนว ทางในการกําหนดอัตราคา

ภาระที่มีความเหมาะสม สามารถแขงขันทางตลาดได รวมถึง

สามารถสนับสนุนและสงเสริมการขนสงตูสินคาทางเรือชายฝงได 

พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับอัตราคาภาระ เพื่อใหสอดคลอง

กับการตลาดในอนาคต โดยมีความยืดหยุนและคลองตัวในการปรับ

อัตราคาภาระ

2. เพื่อศึกษาตนทุนภาพรวมโลจิสติกสของ ทาเรือแหลมฉบัง

เปรียบเทียบกับทาเรือตางๆในภูมิภาค ในการกําหนด แนวทางการ

พัฒนาและปรับอัตราคาภาระที่เหมาะสมใหสามารถแขงขันทาง

การตลาดได  

3. เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบตนทุนการขนสงในประเทศใน

รูปแบบตางๆในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการกําหนดอัตรา

คาภาระของทาเทียบเรือชายฝง(ทาเทียบเรือA)ใหสอดคลองกับการ

สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ตองการใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การขนสงจากทางถนนมาเปนทางน้ํามากขึ้น

1) ระยะเวลาในการ

ของบประมาณและ

จัดจาง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       

2) ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ ก.พ. 64

 - ก.ค.64

            4,055,837 เงินนอกงบประมาณ/แหลง

เงินไดรายไดอื่น
MS1.1

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปการเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาค

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1.1 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการถายลําและผานแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ)
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมสรรพากร BR0504X03 การจัดทําทาทีของประเทศไทยตอ

การลงนามในอนุสัญญาพหุภาคี

เพื่อดําเนินมาตรการเกี่ยวกับ

อนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษี

ซอนในการปองกันการกัดกรอน

ฐานภาษีและโอนกําไรไปยัง

ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ํา 

(Multilateral Convention to 

Implement Tax Treaty 

Related Measures to Prevent 

Base Erosion and Profit 

Shifting : MLI)

1. การแกไขอนุสัญญาภาษีซอนของประเทศไทยกับตางประเทศให

เปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําของ Inclusive Framework on BEPS 

2. การยกระดับมาตรฐานการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีระหวาง

ประเทศภายใตอนุสัญญาภาษีซอนของประเทศไทยกับตางประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2

กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ

กระทรวงพาณิชย

BR0504X04 โครงการสงเสริมการพัฒนาบริการ

และขยายเครือขายของผูใหบริการ

โลจิสติกส

โครงการยอย - โครงการงานแสดง

สินคาโลจิสติกส 

(TILOG-LOGISTIX 2021)

1. การจับคูธุรกิจระหวาง LSPs ไทยกับ LSPs ตางประเทศ และ

ผูประกอบการคาระหวางประเทศ ไมนอยกวา 550 คู

2. มูลคาการเจรจาการคาธุรกิจสาขาโลจิสติกส 1,000 ลานบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64           16,910,200 โครงการที่ไดรับจัดสรรตาม 

พรบ. 64
MS1.2

กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ

กระทรวงพาณิชย

BR0504X05 โครงการสงเสริมการพัฒนาบริการ

และขยายเครือขายของผูใหบริการ

โลจิสติกส

โครงการยอย - โครงการงานแสดง

สินคาโลจิสติกส 

(TILOG-LOGISTIX 2022)

1. การจับคูธุรกิจระหวาง LSPs ไทยกับ LSPs ตางประเทศ และ

ผูประกอบการคาระหวางประเทศ ไมนอยกวา 500 คู

2. มูลคาการเจรจาการคาธุรกิจสาขาโลจิสติกส 1,000 ลานบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           25,000,000 MS1.2

MS1.2 การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกสใหดําเนินธุรกิจไดครอบคลุมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ระหวางไทยกับประเทศในเอเชีย
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานการบินพลเรือนแหง

ประเทศไทย

BR0504X06 การแกไข ขอบังคับของ

คณะกรรมการการบินพลเรือน 

ฉบับที่ 93 วาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยสินคาและ

ไปรษณียภัณฑทางอากาศ

การแกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางอากาศใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไมใชงบประมาณ MS1.2

กรมเจาทา BR0504X07 การผลักดันรางพระราชบัญญัติ

สงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....

เรงรัดการผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.

 ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบดําเนินงานประจําป MS1.2

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

BR0504X08 โครงการเชื่อมโยงขอมูล

อิเล็กทรอนิกสระหวาง

กรมสรรพากรและสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางกรมสรรพากรและ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ใชงบประมาณ

ตามปกติ

ใชงบประมาณตามปกติ MS1.3 ดานเศรษฐกิจ

กรมศุลกากร BR0504X09 การเชื่อมโยงขอมูล ASEAN 

Customs Declaration 

Document (ACDD)

 1. เพื่อเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการในการผานพิธี

การศุลกากร

 2. เพื่อเปนอีกแหลงขอมูลสําคัญสําหรับศุลกากรในการบริหารความ

เสี่ยงสินคานําเขา

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความรวมมือกับองคกร

ผูใหบริการระบบ NSW
MS1.3

MS1.3 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลการคาและการลงทุนของประเทศ
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมศุลกากร

(รวมกับกรมวิชาการเกษตร)

BR0504X10 การเชื่อมโยงขอมูลใบรับรอง

สุขอนามัยพืช (e-Phyto 

Certificate)

 1. เพื่อใหมีการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสแทนรูปแบบกระดาษ

 2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับรองสินคา และลดการปลอมแปลง

เอกสารรับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65  ใชงบประมาณตอเนื่อง

จากปงบประมาณ พ.ศ.

 2562 - 2563 

(ป 2562 จํานวน

ประมาณ 20 ลานบาท 

โดยกรมวิชาการเกษตร 

และป 2563 จํานวน 

22.2 ลานบาท โดยกรม

ศุลกากรและประมาณ 

7 ลานบาทโดยกรม

วิชาการเกษตร)

งบประมาณรายจายบูรณา

การแผนงานบูรณาการพัฒนา

ดานคมนาคมและระบบ

โลจิสติกส (ใชงบประมาณ 

ภายใตโครงการที่เกี่ยวของ 

จํานวน 2 โครงการ ไดแก

โครงการระบบคําขอ

ใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อ

นําเขา-สงออกสินคาเกษตร

แบบอิเล็กทรอนิกส 

ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW 

(กรมศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบและ

พัฒนาระบบใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช 

( e-Sanitary and Phyto 

Sanitary Certificate ) 

ผานระบบ NSW (กรม

วิชาการเกษตร))

MS1.3

สํานักงาน ก.พ.ร. BR0504X11 โครงการการศึกษาออกแบบและ

จัดทําตนแบบของระบบการคา

ดิจิทัลแพลตฟอรมแหงชาติ 

(National Digital Trade 

Platform)

เพื่อสงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการใหบริการเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยและอันดับของประเทศ

ไทยในรายงาน Doing Business ใหดีขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อประโยชน

สาธารณะ

MS1.3

MS1.1

MS1.2

MS4.3
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา (กระทรวง

พาณิชย)

BR0504X12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา ระยะ

ที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2564

ผลผลิต : (1) ระบบกํากับและติดตามสถานการณเศรษฐกิจราย

ประเทศสงออกสําคัญสําหรับสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

(Policy Dashboard: Global Demand Dashboard) ระยะที่ 1

(2) ระบบกํากับและติดตามนโยบายดานเศรษฐกิจการคาระดับ

จังหวัด (Province Policy Dashboard) ระยะที่ 2

(3) เว็บไซตระบบบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาเชิงลึก (Trade 

Analytic E-Service : คิดคา.com) ระยะที่ 2

ผลลัพธของโครงการ : (1) มีระบบบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาเชิง

ลึก (E-Service) สําหรับผูประกอบการ เพื่อใชในการติดตามและ

วางแผนธุรกิจการคา (2) มี Policy Dashboard ที่เปน Data 

Analytic สามารถคาดการณสถานการณ (Prediction) เตือนภัย 

(Early Warning) และระบบบริหารจัดการปญหาสําหรับผูบริหาร

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64           10,376,100 งบประมาณยุทธศาสตร 

(งบประมาณแผนดิน)
MS1.3

สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา (กระทรวง

พาณิชย)

BR0504X13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา ระยะ

ที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2565

ผลผลิต : (1) ระบบกํากับและติดตามสถานการณเศรษฐกิจราย

ประเทศสงออกสําคัญ (Policy Dashboard: Global Demand 

Dashboard) ระยะที่ 2

(2) ระบบกํากับติดตามสถานการณคาครองชีพประชาชน (Policy 

Dashboard: Cost of Living Analytics) ระยะที่ 1

(3) เว็บไซตระบบบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาเชิงลึก (Trade 

Analytic E-Service : คิดคา.com) ระยะที่ 3

ผลลัพธของโครงการ : (1) มีระบบบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาเชิง

ลึก (E-Service) สําหรับผูประกอบการ เพื่อใชในการติดตามและ

วางแผนธุรกิจการคา (2) มี Policy Dashboard ที่เปน Data 

Analytic สามารถคาดการณสถานการณ (Prediction) เตือนภัย 

(Early Warning) และระบบบริหารจัดการปญหาสําหรับผูบริหาร

ต.ค. 64 - ก.ค. 65           18,044,200 ขอรับจัดสรรในป 65 MS1.3
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ BR0504X14 การประชุมเจรจาความตกลง

หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

 (RCEP)

การเจรจาเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ต.ค. 63 - ก.ย. 64             2,808,800 งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564
MS2.1 แผนการปฏิรูป

ประเทศดาน

เศรษฐกิจ หัวขอที่ 1

 การปฏิรูปดานการ

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของ

ประเทศ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ BR0504X15 การประชุมเจรจาความตกลง

การคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป

การเจรจามีความคืบหนาและหนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มศึกษาเพื่อ

เตรียมความพรอมภายในประเทศสําหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           27,101,900 อยูระหวางการเสนอขอ

งบประมาณป 2565
MS2.1

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ BR0504X16 การขยายการทําความตกลง FTA 

กับประเทศอื่นๆ ที่เปนประโยชน

ตอการคาและการลงทุนของ

ประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น

1. การดําเนินการเจรจาความตกลงการคากับประเทศอื่นๆ เพิ่มมาก

ขึ้น เชน  FTA Thai-UK  เปนตน

2. การเตรียมความพรอมในประเด็นที่มีความทาทายสําหรับประเทศ

ไทย เชน UPOV 1991, การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ, Compulsory 

Licensing (CL), การเขาเปนสมาชิกอนุสัญญา ILO เปนตน  เพื่อ

รองรับการเจรจาเปดเสรีการคาภายใตกรอบตางๆ ที่มีการเปดการ

เจรจาในระดับที่สูง อาทิ CPTTP, EU, EFTA เปนตน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                       -   MS2.1

MS2.1 การแสวงหาประโยชนจากการเปดเสรีการคาและบริการ
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X17 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ

ผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular economy) ในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. ขอมูลศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในพื้นที่ EEC ที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในการ

วิเคราะหภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายได 

2. ยุทธศาสตรรวมทั้งกลยุทธการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC ตรงกับความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสีย และตอบสนองศักยภาพของพื้นที่ได 

3. แผนปฏิบัติในการผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในพื้นที่ สามารถดําเนินการไดจริง โดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพื้นที่สามารถรวมดําเนินการได 

4. แนวทางการดําเนินงานถูกนําไปใชในการชักชวนและสนับสนุน

การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             8,945,500 MS2.2

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504X18 จัดทํามาตรการเพื่อการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การแพทยแมนยํา ในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. แผนสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทยจีโนมิกสที่

เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

2. เพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเนื่องกับการแพทยแมนยํา ผานการกําหนดทิศทางการ

ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร และแผนระดับพื้นที่ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน วินิจฉัยโรค และลดคาใชจายใน

การดูแลรักษาผูปวยในพื้นที่ EEC 

4. เพิ่มโอกาสในการจางงานของประชากรในพื้นที่ จากการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทยแมนยํา

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             7,080,000 MS2.2

MS2.2 การปรับปรุงกฎระเบียบ ขอจํากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชนตางๆ ใหเอื้อตอการทําธุรกิจ
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

BR0504X19 การดําเนินงานทบทวนขอบขาย

ธุรกิจประเภทกิจการศูนยกลาง

ธุรกิจระหวางประเทศ 

(International Business 

Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเงื่อนไขประเภทกิจการศูนยกลางธุรกิจ

ระหวางประเทศ (International Business Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ
MS2.2 ดานเศรษฐกิจ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

BR0504X20 การดําเนินงานปรับปรุงมาตรการ

สงเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิ

ประโยชน และเงื่อนไขของ

ประเภทกิจการตางๆ

มาตรการสงเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน และเงื่อนไขของ

ประเภทกิจการตางๆ ที่มีการปรับปรุงแลว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ
MS2.2 ดานเศรษฐกิจ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

BR0504X21 การดําเนินงานทบทวนนโยบาย

สงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มี

การทบทวนแลว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ
MS2.2 ดานเศรษฐกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา BR0504X22 การทบทวนประเภทธุรกิจตาม

บัญชีแนบทาย พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบทาย พรบ. 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท

ธุรกิจและบริการที่สงวนไวใหกับคนไทย เพื่อกระตุนการคาและ

การลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งจําเปนตองพิจารณาผอนปรนใน

บางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศและสงเสริมให

เกิดการถายทอดความรู (knowledge Tranfer) ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

BR0504X23 การดําเนินงานทบทวนคุณสมบัติ

หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการ

ตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว

เปนกรณีพิเศษ (Smart Visa)

คุณสมบัติหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการตรวจลงตราประเภทคน

อยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa) ที่มีการทบทวนแลว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ
MS3.1 ดานเศรษฐกิจ

กองตรวจลงตรา

และเอกสารเดินทาง

คนตางดาว 

กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ

BR0504X24 โครงการศูนยบริหารจัดการ

การตรวจลงตราดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Visa) ระยะที่ 2

1. เปนการพัฒนาระบบ e-Visa ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย 

สอท./สกญ. สามารถใหบริการ/อํานวยความสะดวกแกคนตางดาวที่

ประสงคจะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเขามาในราชอาณาจักรได

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการยื่นคํารอง การขออนุมัติ การชําระ

เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอนดานเอกสาร มุงเนนการหลีกเลี่ยง

การพบปะหรือสัมผัสระหวางบุคคล มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลคน

ตองหามกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานอื่นๆ ทําให

หนวยงานภาครัฐทั้งกระทรวงฯ และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

สามารถตรวจสอบขอมูลการตรวจลงตราไดอยางรวดเร็วแบบ 

Realtime รวมทั้งยังเปนชองทางใหหนวยงานอื่นๆ เชน กรมการ

จัดหางาน สนง. คกก. สงเสริมการลงทุน ฯลฯ สามารถขอใชขอมูล

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการตรวจลงตราและเอกสาร

ประกอบการขอตรวจลงตราไดทันที นอกจากนี้ ระบบ e-Visa 

สงเสริมใหการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเขาประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในมิติการ

ตางประเทศอยางบูรณาการ เพื่อบรรลุเปาหมายการตางประเทศ

ไทยที่มีเอกภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิ

 ในประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเสริมสรางความมั่นคง

ต.ค. 64 – ก.ย. 65           10,000,000 งบรายจายอื่น MS3.1

MS3.1 การกําหนดมาตรการจูงใจและอํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางชาติที่เขามาทํางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ของไทยและเสถึยรภาพของภูมิภาคทามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

   2. ฐานขอมูลดานการตรวจลงตราที่แมนยํา ถูกตองและเปน

ปจจุบัน จัดทําระบบฐานขอมูลรองรับความพรอมของทุก สอท./

สกญ. ทั้งดานอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเชื่อมตอระบบ Cloud 

ระบบ Visa Data Center บุคลากร ทั้งสําหรับการดูแลระบบตรวจ

ลงตรา และปฏิบัติงานอํานวยการระบบตรวจลงตราแบบครบวงจร

3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

กระทรวงการตางประเทศกับโครงการ Biometric ระยะที่สอง ของ 

สตม.

4. ทําการปรับปรุงบํารุงรักษา และบริหารระบบ Visa Data Center 

(VDC) โครงการแรกใหสามารถใหบริการไดตอไป

5. เพื่อใหงานดานการตรวจลงตราของ สอท./สกญ. ทุกแหงเปน

แบบแบบไรกระดาษอยางครบวงจร (Paperless Office)

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง BR0504X25 การทบทวนการบังคับใชเอกสาร

ตรวจคนเขาเมือง ตม.6 สําหรับ

คนตางดาว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดินทางเขา - ออกประเทศ (ตม.๖) 

สําหรับชาวตางชาติ ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากตองผาน

กระบวนการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ซึ่งตอง

ใชระยะเวลานานในการแกไขกฎหมาย

สตม. จึงไดพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาโดยอยูระหวางพัฒนา

เปน application หรือ QR Code เพื่อใชในการปฏิบัติงานบนมือถือ

 Smart Phone (Thai Immigration Form TM 6) รวมถึงการ

พัฒนาระบบ One System

MS3.2

MS3.2 การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกตอนักลงทุนตางชาติที่เขามาทํางานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)

BR0504X26 โครงการแกไขเพิ่มเติมปรับปรุง

บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของให

สอดคลองกับมาตรฐานสากลดาน 

AML/CFT และสถานการณ

ปจจุบัน มีความเหมาะสม เปน

ธรรม ไมเปนภาระแกประชาชน

เกินสมควร

1. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

 พ.ศ. .... 

2. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

BR0504X27 ปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ให

รองรับ digital securities

เพื่อให พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ มีความยืดหยุน สามารถรองรับ

หลักทรัพยรูปแบบใหมที่ใชเทคโนโลยีในการออกและเสนอขายได

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

และธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.)

BR0504X28 การขยายกรอบการชําระบัญชีสกุล

เงินทองถิ่น (Local Currency 

Settlement) ในการประกอบ

ธุรกรรมทางการคาและการลงทุน

มีการตกลงใชการชําระบัญชีสกุลเงินทองถิ่นระหวางประเทศคูคา 

โดยเฉพาะประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน

ดําเนินการตอเนื่อง  - MS4.2

MS4.1 การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินธุรกิจดานการเงิน การประกันภัยและการบริการ

MS4.2 การเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เชน Digital Currency, Crowd Funding, Peer-to-Peer Lending
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หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0504Xxx)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เปาหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ

ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มตนและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สงผลตอ

เปาหมายยอย

(ไดมากกวา 1)

MS n.n

กรณีเปนการ

ดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุดานที่

เกี่ยวของ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สํานักงาน ก.พ.ร. BR0504X29 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบการ

ใหบริการของหนวยงานของรัฐเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

1. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการใหบริการเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยและอันดับของประเทศ

ไทยในรายงาน Doing Business ใหดีขึ้น 

2. เพื่อติดตามความกาวหนาในการแกไขปญหาภายใตประเด็น 

ขอเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู 10 อันดับประเทศที่ประกอบ

ธุรกิจไดงายที่สุด (Ten for Ten)

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             2,468,200 MS4.3

MS1.3

MS2.2

สํานักงาน ก.พ.ร. BR0504X30 โครงการยกระดับการพัฒนาการ

ใหบริการภาครัฐแกนิติบุคคลแบบ

เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส

เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อยกระดับสมรรถนะการใหบริการของ

ระบบการใหบริการดานการออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และ

เอกสารตาง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             8,200,600 MS4.3

MS1.3

*** จัดทําขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรมที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

11 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.15 น.

MS4.3 การอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ
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