
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสังคม  



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

9. สังคม
 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้างหลักประกัน

รายได้หลังวัยเกษียณทีเ่พยีงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ .ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 
3. * อยู่ระหว่างรอผลการพจิารณาจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

195 ล้านบาท 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

 ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ไม่มี  ไม่มี

 BR0902 ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพืน้ที ่เพือ่ใหส้ามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพทีต่รงตามความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมาย

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ีการบรูณาการใน
ระดับพืน้ที่
2. มีการวิเคราะหข์้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

             30,245,400 5 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

           495,875,440 ไม่มี  ไม่มี

 BR0903 การปฏรูิปการขึ้นทะเบยีนคนพกิาร เพือ่ให้
คนพกิารได้รับสิทธิ สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

1. การก าหนดค านิยาม “คนพกิาร” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารแหง่ชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบตัรประจ าตัว คนพกิารฯ พ.ศ. 2556 
เพือ่อ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบตัรประจ าตัวคนพกิาร 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพกิาร และรายงานสถานการณ์ด้าน
คนพกิาร
4. ระบบฐานข้อมูลคนพกิารสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่กี่ยวข้องได้ ภายในป ี2565

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

              5,000,000 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

             64,101,200 ไม่มี  ไม่มี

 BR0904 การสร้างกลไกทีเ่อื้อใหเ้กิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง

1. มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พฒันา
ศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

- - - - ไม่มี  ไม่มี

 BR0905 การสร้างมูลค่าใหก้ับทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้ับ
ประชาชน

1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป
และนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่มูลค่าทีดิ่น ตามทีก่ฎหมาย
อนุญาตใหท้ า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีดิ่น และเร่ิมประเมินมูลค่าทีดิ่นของส านักงานการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเน้นทีดิ่นกรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้
ขายใหก้ับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบญัญัติอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดทีดิ่นใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงาน การปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม เพือ่ใหส้ามารถซ้ือขาย
กรรมสิทธิ์ในทีดิ่นได้
4. เร่ิมปฏบิติัการใหเ้ช่าซ้ือทีดิ่น ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสม
และจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตกลงกับกรมทีดิ่นและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน

4 โครงการ จาก 4 
หน่วยงาน

             78,271,350 3 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

             43,387,690 โครงการศึกษาแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์
ให ้บจธ. หรือธนาคารทีดิ่น เปน็หน่วยงานทีท่ า
หน้าทีป่ระเมินราคาทีดิ่นเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ใหแ้ก่ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้ับประชาชน ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดใหป้ระชาชนใช้ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงาน : สถาบนับริหารจัดการธนาคารทีดิ่น
  (องค์การมหาชน) (บจธ.)

 12,000,000
บาท

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันรา่ง พ.ร.บ. กบช. เพ่ือให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ
ที่เพียงพอ

รา่ง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 195 (ล้านบาท)  งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

MS 1 ดา้นสังคม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรบั
กฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรบั
กฎระเบียบ กอช.

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ตามงบประมาณ
ที่ได้รบัจดัสรร

 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2 ดา้นสังคม

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

กระทรวงการคลงั
 - กระทรวงแรงงำน (ส ำนักงำนประกนัสังคม) 
 - กรมกจิกำรผู้สูงอำย ุ(พม.)
 - กองทุนกำรออมแหง่ชำติ (กอช.) 

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสังคม 

BR0901

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสงัคม

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลกัประกันรายไดห้ลงัวยัเกษียณทีเ่พียงพอและครอบคลมุในกลุม่แรงงานทัง้ในและนอกระบบ

ประชาชนมีความมัน่คงดา้นรายไดเ้มือ่ถึงวยัเกษียณอายุ/หลงัพ้นวยัท างาน

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เม.ย.-64
ก.ย.-64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)
ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวฒิุสภา
ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64
ธ.ค.-64
ธ.ค.-65

ธ.ค.-65มีข้อเสนอแนวทางการปรบักฎระเบียบ กอช 

* อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. 
เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

MS1.1 MS1.2 MS1.3 MS1.4,MS2.3 MS2.1,MS2.2 



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  - ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

 - กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  - กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ - กรุงเทพมหำนคร

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระยะที่
 2

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2 -

โครงการจา้งเหมา
บรกิารเจา้หน้าที่
จดัเก็บ วิเคราะห์ 
และประมวลผล
ข้อมูล

จ านวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          1,440,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

โครงการฝึกอบรม
นักจดัการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน การบรหิารการ
จดัเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

12.9 ล้านครวัเรอืน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

       413,418,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

มีการสื่อสารและบรหิารจดัการข้อมูล ก.ค.-ต.ค. 65
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ก.ค.-ก.ย. 65
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ก.ย.-ต.ค. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต.ค.-ธ.ค. 65
แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ิย.-ก.ค. 65

มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน ก.พ.-ม.ีค. 64
มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจดักลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ม.ค.-ก.ค. 65
การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ม.ค.-ม.ิย. 65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มีระบบการจดัเก็บข้อมูลและจดัท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ ม.ค.-ธ.ค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสงัคม

ผลกัดนัให้มีฐานขอ้มูลทางสงัคมและคลงัความรู้ในระดบัพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจดัสวสัดกิารและสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีที่
ตรงตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย BR0902

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชมุชนมีฐานขอ้มูลกลางระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคสว่นสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่2. บุคคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลงัขอ้มูล ส าหรับการประกอบอาชพีทีร่วดเร็ว น่าเชือ่ถือ และมีอาชพีเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้ับขอ้มูลทีถู่กตอ้งและสร้างสรรค์

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

MS1 MS1.1 MS3 MS4 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS3.2 MS4.1 MS4.2 MS1.2 
MS 2 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมการปกครอง โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณา
การ (Tambon 
Smart Team)

จ านวน 7,255 ต าบล ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

    2,701,876,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1
MS 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือบรหิาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูล
ด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) ที่รองรบัการประมวลผล
ข้อมูลที่หลากหลายและปรมิาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

         30,245,400 MS 1 - MS3

โครงการพัฒนา
แพลตฟอรม์บรหิาร
จดัการข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการบรหิาร
จดัการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบรกิารบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ ส าหรบัการ
สงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้าน
สวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         27,294,440 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอรม์และ
ข้อมูล  เพ่ือเตรยีมข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลไปยงัระบบงานของกรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บรกิารข้อมูล แก่
ระบบงานอ่ืน ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บรกิารแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถขอรบั
บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ได"้

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล
 1 มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 3,000
 ต าบล

กุมภาพันธ์ - 
ธันวาคม 2564

   10,629,600,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1 - MS 4

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ

โครงการฝึกอบรม
นักจดัการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn1 การเชือ่มโยงข้อมูล 
การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัรประจ าตัว
คนพิการ ณ สถานพยาบาลและระบบ
บตัรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn2 กิจกรรมปฏริูปการ
เข้าถึงสิทธเิพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคพิการ

 - คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธ ิ
สวัสดิการอยา่งทัว่ถึง
 - การเชือ่มโยงข้อมูลสิทธ ิสวัสดิการ
คนพิการกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200        เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

 - กระทรวงสำธำรณสุข - สถำบนัสิรินธรเพือ่กำรฟืน้ฟสูมรรถภำพคนพกิำรแหง่ชำติ  - องค์กรด้ำนคนพกิำร  - กระทรวงมหำดไทย
 - กระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงแรงงำน  - ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ  - ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ -กรมกำรแพทย์

การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
การแกไ้ขการวนิิจฉัย การประเมินความพกิาร ค านิยามใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั
การประเมินความพกิารเชิงประจกัษ์

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ม.ค.64 - ม.ีค.65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65
ม.ค.64 - ม.ีค.65

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - มี.ค. 65
การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการยืน่ค าขอมีบตัร
ประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบตัรประจ าตัวคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจ าตัวคนพกิาร ณ สถานพยาบาล
การพฒันาระบบบัตรประจ าตัวคนพกิารแบบอเิล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชือ่มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องได้ ภายในป ี 2565
การยกเวน้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธ ิสวสัดิการคนพกิารกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

การเชือ่มโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ

การส ารวจคนพกิารทีต่กหล่นโดยอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพกิาร

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0903

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสังคม

การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

(1) คนพิการทกุคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชือ่มโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อย่างมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวขอ้งอย่างทัว่ถึง เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัการ
สนับสนุนอย่างรอบดา้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ

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

ม.ค.64 - ม.ีค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64
ม.ค.64 - ก.ย.64
ม.ค.64 - ธ.ค.64

ลดเอกสารประกอบการยืนค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพกิาร 

Ms1.1/1.2/2.1 
Ms1.3/ 3.1 Ms3.2/ 4.1 

Ms4 
Ms1/ Ms2 

Ms3 Ms 4.2 



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา

กรมการพฒันาชุมชนกรมการปกครอง

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธข์องโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR090401 การจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. .... จ านวน 1 
ฉบับ

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

BR090402 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานด้าน
ชมุชนส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และส าหรบัคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง

พฤษภาคม 2564 - 
มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : จัดท า
ในรปูแบบ e-book 
โดยไม่ใชง้บประมาณ

MS 3

BR090403 การติดตามผลการจัดตั้งชมุชนและ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง

ตุลาคม 2564 -
ธนัวาคม 2565

MS 4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีระบบการติดตามผลการจดัต้ังชุมชน และผลการด าเนินงานของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)  ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

มีแนวทางการจดัต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิัติของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พฒันาศักยภาพชุมชน พ.ค.-ส.ค. 64
มีคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

มีกลไกการติดตามผลการจัดตัง้ชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

แกไ้ขระเบียบ กทม. วา่ด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.... ม.ค.-ก.ย. 64

แกไ้ขระเบียบ กทม. วา่ด้วยค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการสนับสนุนการพฒันาชุมชน (ฉบับที ่...) พ.ศ. ..... ม.ค.-ก.ย. 64
มีแนวทางในการจัดตัง้ชุมชนและแนวทางปฏบิตัิของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ค.64 - ม.ค. 65

ม.ค.-เม.ย. 64

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา เม.ย.-พ.ค. 64

กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ม.ค.-ก.ย. 64

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

สังคม

การสรา้งกลไกทีเ่อ้ือใหเ้กิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ .ศ. .... ม.ค.-พ.ค. 64
จดัท าร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วาม
เหน็ชอบร่างระเบียบ

Ms1 ML2 MS3 Ms1.1 Ms2.1 MS2.2 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1 Ms1.2 MS4.2 
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธข์องโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน BR090404 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชมุชน
และกรรมการชมุชน พ.ศ....

แก้ไขระเบียบ กทม. 
ว่าด้วยชมุชนและ
กรรมการชมุชน พ.ศ
.... จ านวน 1 ฉบับ

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

BR090405 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชมุชน 
(ฉบับที ่...) พ.ศ. .....

แก้ไขระเบียบ กทม. 
ว่าด้วยค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชมุชน (ฉบับที ่...) 
พ.ศ. ..... จ านวน 1 
ฉบับ

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

กรงุเทพมหานคร

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1.ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่ินแห่งชาติ (สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขบัเคลื่อน
การด าเนินงานการ
สรา้งมูลค่าทีด่ินทีร่ฐั
จัดให้กับประชาชน

เพ่ือประชาสัมพันธแ์ละก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏริปูที ่5 การสรา้งมูลค่า
ให้กับทีด่ินทีร่ฐัจัดให้กับประชาชน คือ 
เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ด้รบัการ
จัดสรรทีด่ินจากรฐั สามารถน าเอกสาร
แสดงสิทธใินทีด่ิน หรอืหนังสือ/เอกสาร 
ให้ใชท้ีด่ินทีไ่ด้รบัจากรฐัไปใชเ้ป็น
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทุนส าหรบั
การประกอบอาชพี

ม.ค. - ธ.ค. 64 งบด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั
จัดสรรตาม

พระราชบัญญตัิ
งบประมาณ พ.ศ. 

2564

MS 1  
MS 1.1
MS 1.2

จดัท านโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป และนโยบายจดัทีดิ่นในกฎหมายอืน่ๆ อนัจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่นตามทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าได้
จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ินของส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเน้นทีด่ิน
กรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้ขายใหกั้บเอกชนไปแล้ว

ติดตามอนุบญัญัติอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับการจัดทีด่ินใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับส านักงาน การปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ินได้

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม  - ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
- กรมธนำรักษ ์ - กรมที่ดิน  - สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแหง่ชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ินปฏริูปและนโยบายจัดทีด่ินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิม
มูลค่าทีด่ิน ตามทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ า

ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65ศึกษาความเปน็ไปได้ในการตัง้หรือควบรวมองค์กรทีจ่ะช่วยซ้ือขายทีด่ินด้อยค่า สิทธกิารเช่า การเช่าซ้ือ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเสีย่ง 
การใช้ทีด่ินทีร่ัฐใหใ้ช้ใหเ้ช่า หรืออ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์

เริ่มปฏบิตัิการใหเ้ช่าซ้ือทีด่ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตกลงกับกรมทีด่ินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสังคม 
1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ดา้นสังคม

การสรา้งมลูค่าใหกั้บทีด่นิทีร่ฐัจัดใหกั้บประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้บัการจัดสรรทีด่นิจากรฐั สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่นิ หรอืหนังสือ/เอกสารใหใ้ชท้ีด่นิทีไ่ดร้บัจากรฐัไปใชเ้ปน็หลักประกันการเขา้ถึง
แหล่งทนุสาหรบัการประกอบอาชพี

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ(สคทช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

MS1.1 MS 1 
- MS2 
- MS3 
- MS4 
- MS4 
 

MS1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR0905MS5 1.2 โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือการ
สรา้งมูลค่าทีด่ินทีร่ฐั
จัดให้กับประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการสรา้ง
มูลค่าทุด่ินทีร่ฐัจัดให้กับประชาชนเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมปฏริปูที่
 5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บาท

เสนอของบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565

MS 5

2. ส านักงานการปฏริปูทีด่ินเพ่ือ
เกษตรกรรม

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบรหิาร
จัดการทีด่ินท ากินแก่
เกษตรกรรายยอ่ยแล
ผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรมการศึกษา
ปรบัปรงุกฎหมาย
เก่ียวกับการปฏริปู
ทีด่ินเพือ่เกษตรกร
และประชาชน

เพ่ือให้ได้รา่งพระราชบัญญตัิการปฏริปู
ทีด่ินฉบับใหม่ ทัง้ฉบับทีม่ีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บาท

งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564

MS 3
MS 4

* 3. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการถอนสภาพ
นิคมสรา้งตนเอง/
จัดท าขอ้มูลรว่มกัน
ระหว่างส่วนกลาง
และนิคมและนิคม
สรา้งตนเอง การ
ตรวจสอบระวางของ
นิคม การ
ประชาสัมพันธ ์การ
ถอนสภาพ

ให้บรรลุตามพระราชบัญญตัิจัดทีด่ินเพ่ือ
ก ารครองชพี พ.ศ. 2511

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,500,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบุ MS

5. กรมทีด่ิน  โครงการบรหิาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ทีม่ี
การบุกรกุเพ่ือขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาชนบท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

 1. สามารถด าเนินการรงัวดัวางผังแนวเขต
การครอบครองทีด่นิสาธารณประโยชน์
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครวัเรอืน
2. สามารถจดัท าสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน
ตามความจ าเปน็และเหมาะสมกับสภาพพ้ืน
ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกเพ่ิมขึน้ใน
การคมนาคมและขนส่งผลิตผลออกจาก
พ้ืนทีต่ลอดจนเปน็แหล่งน้ าในการอุปโภค
บรโิภค โดยก่อสรา้งถนนลูกรงั รวม 84.10 
กิโลเมตร และสระน้ า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

12 พ.ย. 63 - 30 ก.ย.
 64

 55,389,500
บาท

 เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน

ยทุธศาสตร์
เสรมิสรา้งพลังทาง
สังคม โครงการทีด่ิน
ของรฐัทีจ่ัดให้แก่

ประชาชนทีย่ากจน 
กิจกรรมบรหิาร
จัดการการใช้

ประโยชน์ทีด่ินของรฐั
เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ไม่ได้ระบุ MS 
(สามารถจัดท า
สาธารณูปโภคค
ขัน้พ้ืนฐานตาม
ความจ าเป็นและ

เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที ่ให้
ประชาชนได้รบั
ความสะดวก
เพ่ิมขึน้ในการ
คมนาคมและ

ขนส่งผลผลิตออก
จากพ้ืนทีต่ลอดจน
เป็นแหล่งน้ า ใน

การอุปโภค บรโิภค)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

6. กรมธนารกัษ์ BR0905MS2 การส ารวจขอ้มูลและ
ปรบัปรงุราคา
ประเมินทีด่ิน ใน
กรงุเทพมหานครและ 
ในภมูิภาค

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

18,002,750 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

27,887,690
บาท

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2565

MS 2

7. สถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่ิน
  (องค์การมหาชน) (บจธ.)

BR0905MS5 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บาท

ขอรบัจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเติม

แผนปฏริปูประเทศด้าน
สังคม

ประเด็นการปฏริปู 4 
ระบบสรา้งเสรมิชมุชน

เขม้แขง็ กิจกรรม 
ผลักดัน พ.ร.บ. ธนาคาร

ทีด่ิน

8.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

BR0905MS2 การสรา้งแนวทาง
ความรว่มมือระหว่าง
สถาบันทางการเงิน  
ในการปรบัปรงุกลไก
ทีจ่ะท าหน้าทีป่ระเมิน
ราคาทีด่ินทีร่ฐัจัด
ให้กับประชาชน 
ระหว่าง ธ.ก.ส. 
สถาบันบรหิารจัดการ
ธนาคารทีด่ิน  
(องค์การมหาชน) 
และส านักงานการ
ปฏริปูทีด่ินเพ่ือ
เกษตรกรรม

เพ่ือมีองค์กรทีท่ าหน้าทีป่ระเมินราคาทีด่ิน
 รวมทัง้ ประสานความรว่มมือสถาบัน
ทางการเงินหรอืกองทุนเพ่ือให้สินเชือ่ 
และการจัดการหน้ีสิน รวมถึงการติดตาม
หน้ี เพ่ือการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชพีของเกษตรกรและคน
ยากจนทีไ่ด้รบัการจัดสรรทีด่ินจากรฐั

ม.ค. - ธ.ค. 65 งบด าเนินการ MS 2

ศึกษาแนวทาง วิธกีาร
 และหลักเกณฑ์ให้ 
บจธ. หรอืธนาคาร
ทีด่ิน เป็นหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีป่ระเมิน
ราคาทีด่ินเพ่ือสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทีด่ิน
ทีร่ฐัจัดให้กับ
ประชาชน ในส่วน
ทีด่ินเอกชนทีร่ฐัจัด
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการตั้งหรอื
ควบรวมองค์กรที่
จะชว่ยซ้ือขาย
ทีด่ินด้อยค่า สิทธิ
การเชา่ การเชา่ซ้ือ
 โดยการผ่อน
ช าระการประกัน
ความเสี่ยงการใช้
ทีด่ินทีร่ฐัให้ใช ้ให้
เชา่ หรอือ่ืนๆ ใน
เชงิพาณิชย์

เป้าหมาย
1. เพ่ือศึกษาแนวทาง ให้ บจธ. หรอื
ธนาคารทีด่ินรองรบัการเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าทีป่ระเมินร าค าทีด่ินเพ่ือสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทีด่ินทีร่ฐัจัดให้กับ
ประชาชน ในส่วนทีด่ินเอกชนทีร่ฐัจัดให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์รปูแบบ การ
บรหิารรและการบังคับหลักประกันตาม
กิจกรรม Big Rock
2. เพ่ือให้ได้รายละเอียด ในการ
ด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมและสามารรถ
ด าเนินการได้โดยเรว็ อาทิ วิธกีารการ
ประเมินมูลค่าทีด่ินแต่ละประเภท 
หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทีด่ิน 
หลักประกันและความสัมพันธท์าง นิติ
กรรมในรปูแบบต่าง ๆ ระว่างหน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบทีด่ิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่ง
ทุน และประชาชนผู้ได้รบัสิทธ ิใช้
ประโยชน์ในทีด่ินทีร่ฐั จัดให้ ตลอดจน
รปูแบบ การบรหิารรและการบังคับ
หลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด
การด าเนินการอยา่ง เป็นรปูธรรม 
2. ระบบในการประเมินราคาทีด่ินเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทีด่ิน ทีร่ฐัจัดให้กับประชาชน 
ทัง้ในส่วนระบบทีด่ินรฐั และเอกชน เพ่ือ
เป็นรปูแบบในการประเมินราคาทีด่ิน
3. จัดเตรยีมความพรอ้มของ บจธ. หรอื
ธนาคารทีด่ินเพ่ือรองรบัการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock

1. เพ่ือปรบัปรงุฐานขอ้มูล ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานส าหรบัการน าเขา้ระบบ
ประเมินราคาทีด่ิน
2. เพ่ือส ารวจขอ้มูลหน่วยงานทีด่ินทีม่ี
ผลต่อการประเมินราคาทีด่ินและน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรบัปรงุหน่วยงาน
ทีด่ินส าหรบัก าหนดหน่วยงานทีด่ิน
เพ่ิมเติมต ามขอ้เท็จจรงิของสภาพพ้ืนทีท่ี่
มีการเปลี่ยนแปลง
3. เพ่ือส ารวจขอ้มูลราคาซ้ือขายทีม่ีผล
ต่อราคาประเมินทีด่ิน และการจัดเก็บฐ า
นขอ้มูลราคาซ้ือขายพ่ือน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดราคาหน่วย
ทีด่ินให้สอดคล้องกับขอ้มูลราคาตลาด
4. เพ่ือปรบัปรงุชัน้ขอ้มูลหน่วยทีด่ินและ
ขอ้มูลราคาซ้ือขายให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญตัิการประเมินราคา
ทรพัยส์ินเพ่ือประโยชน์แห่งรฐั พ.ศ. 2562
5. เพ่ือจัดท ารา่งบัญชรีาคาประเมินทีด่ิน
และรา่งแผนทีป่ระกอบการประเมินราคา
ทีด่ินให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

* 9. กรมป่าไม้ หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*10. กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*11. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)
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