๙ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสังคม

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

9. สังคม
BR0901 การมีระบบการออมเพือ่ สร้างหลักประกัน 1. มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
รายได้หลังวัยเกษียณทีเ่ พียงพอและ
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ 3. * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

โครงกำรปีงบประมำณ 2564

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

195 ล้านบาท

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ไม่มี

ไม่มี

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพทีต่ รงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ ีการบูรณาการใน
ระดับพืน้ ที่
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

30,245,400

5 โครงการ จาก 3
หน่วยงาน

495,875,440

ไม่มี

ไม่มี

BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง

1. การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ จั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556
เพือ่ อานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้าน
คนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

5,000,000

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

64,101,200

ไม่มี

ไม่มี

BR0904 การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง

1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

-

-

ไม่มี

ไม่มี

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กับ
ประชาชน

1. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูป
และนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ ิน ตามทีก่ ฎหมาย
อนุญาตให้ทา
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ ินของสานักงานการ
ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นทีด่ ินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้
ขายให้กับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบญ
ั ญัติอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดทีด่ ินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงาน การปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ให้สามารถซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได้
4. เริ่มปฏิบตั ิการให้เช่าซื้อทีด่ ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าทีเ่ หมาะสม
และจาเป็น ทัง้ การสร้างความตกลงกับกรมทีด่ ินและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน

4 โครงการ จาก 4
หน่วยงาน

-

78,271,350

-

3 โครงการ จาก 3
หน่วยงาน

43,387,690 โครงการศึกษาแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์
ให้ บจธ. หรือธนาคารทีด่ ิน เป็นหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีป่ ระเมินราคาทีด่ ินเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ทดี่ ินทีร่ ัฐจัดให้กับประชาชน ในส่วนทีด่ ิน
เอกชนทีร่ ัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงาน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน
(องค์การมหาชน) (บจธ.)

12,000,000
บาท

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านสังคม
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณทีเ่ พียงพอและครอบคลุมในกลุม่ แรงงานทัง้ ในและนอกระบบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงำน (สำนักงำนประกันสังคม)
- กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ (พม.)
- กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.)

ลาดับ

BR0901

ประชาชนมีความมัน่ คงด้านรายได้เมือ่ ถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เม.ย.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)
ก.ย.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.ย.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้
มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช
ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
ธ.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
ธ.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช.
ธ.ค.-65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
* อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS1.3

MS2.1,MS2.2

MS1.4,MS2.3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

BR0901X01

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ร่าง พ.ร.บ. กบช.
ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ มีผลบังคับใช้
ที่เพียงพอ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
มีข้อเสนอแนว
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.
ดาเนินงานของ กอช.
*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

195 (ล้านบาท)

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

MS 1

ด้านสังคม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ตามงบประมาณ
ที่ได้รบั จัดสรร

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

ด้านสังคม

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่
ตรงตามความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นทีท่ เี่ ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาทีต่ อบสนองความ
ต้อบุงการของประชาชนในแต่
ละพื
ที่ งข้อมูล สาหรับการประกอบอาชีพทีร่ วดเร็ว น่าเชือ่ ถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลทีถ่ กู ต้องและสร้างสรรค์
2.
คคลและชุมชนสามารถเข้
าถึ้นงคลั
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน)
- สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ - สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม - กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ - กรุงเทพมหำนคร

BR0902

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพื้นที่
ม.ค.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
ก.พ.-มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) มีกลไกและกระบวนงานในการดาเนินงาน
เม.ย.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เม.ย.-ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ม.ค.-ก.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
ม.ค.-มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
มิ.ย.-ก.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
ก.ค.-ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
ก.ค.-ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
ก.ย.-ต.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต.ค.-ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
ต.ค.-ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) แพลตฟอร์ม (Platform) เรื่อง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ต.ค.-ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS1.1

MS1.2

MS 2

MS2.2

MS2.1

MS3 MS3.1

MS3.2

MS4 MS4.1 MS4.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
(BR0101Xnn)
โครงการ

โครงการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848 แห่ง ธันวาคม 2564 ระบบข้อมูลกลาง
กรกฎาคม 2565
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระยะที่
2
โครงการจ้
างเหมา จานวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน
ตุลาคม 2564 บริการเจ้าหน้าที่
กันยายน 2565
จัดเก็บ วิเคราะห์
และประมวลผล
ข้อมูล
โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับท้องถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

การบริหารการ
12.9 ล้านครัวเรือน
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

-

6,623,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

1,440,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

47,100,000

413,418,000

MS 1 - MS3

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
(BR0101Xnn)
โครงการ

กรมการปกครอง

โครงการพัฒนา
ตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon
Smart Team)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

จานวน 7,255 ตาบล

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2,701,876,000

โครงการบูรณาการ เชิงผลผลิต
ฐานข้อมูลขนาด
1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ
ใหญ่ (Big Data) บูรณาการข้อมูลทั้งภายในและ
เพื่อบริหาร
ภายนอกกระทรวง พม.
สวัสดิการสังคม
2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูล
ด้านสวัสดิการสังคม
3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ที่รองรับการประมวลผล
ข้อมูลที่หลากหลายและปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

30,245,400

โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มบริหาร
จัดการข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม
(Social Welfare
Data
Management
Platform)

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

27,294,440

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2564

10,629,600,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS 4

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล
การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ สาหรับการ
สงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้าน
สวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS 1
MS 3

MS 1 - MS3

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์มและ
ข้อมูล เพื่อเตรียมข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลไปยังระบบงานของกรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถขอรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้"

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

โครงการยกระดับ มี Community Big Data ของ 3,000
เศรษฐกิจและสังคม ตาบล
รายตาบลแบบ
บูรณาการ (1 ตาบล
1 มหาวิทยาลัย)
โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

MS 1 - MS3

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การปฏิรปู การขึน้ ทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รบั สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กระทรวงสำธำรณสุข - สถำบันสิรนิ ธรเพือ่ กำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพคนพิกำรแห่งชำติ - องค์กรด้ำนคนพิกำร - กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงศึกษำธิกำร - กระทรวงแรงงำน - สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ - สำนักงำนสถิติแห่งชำติ -กรมกำรแพทย์

BR0903

(1) คนพิการทุกคนไม่มขี อ้ จากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) ฐานข้อมูลคนพิการเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบนั และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้คนพิการได้รบั การ
สนับสนุนอย่างรอบด้าน

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ จั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
ม.ค.64 - มี.ค.65
การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพิการ คานิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ม.ค.64 - มี.ค.65
การประเมินความพิการเชิงประจักษ์
ม.ค.64 - มี.ค.65
การสารวจคนพิการทีต่ กหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
ม.ค.64 - ก.ย.64
การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการยืน่ คาขอมีบตั ร
ม.ค. 64 - มี.ค. 65
ประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
ม.ค.64 - มี.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ลดเอกสารประกอบการยืนคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
การเชือ่ มโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
ม.ค.64 - ก.ย.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) การพัฒนาระบบบัตรประจาตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชือ่ มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565
ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
ม.ค.64 - ธ.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

Ms1.3/ 3.1

Ms3

Ms3.2/ 4.1

Ms1/ Ms2

Ms 4.2

Ms1.1/1.2/2.1

Ms4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn1

การเชือ่ มโยงข้อมูล มีระบบการให้บริการ (One Stop
การจัดทาระบบ
Services) ในการออกบัตรประจาตัว
ข้อมูลด้านคนพิการ คนพิการ ณ สถานพยาบาลและระบบ
บัตรประจาตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 30 กย. 64

5,000,000

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn2

กิจกรรมปฏิรูปการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคพิการ

1 ต.ต. 64 30 ก.ย. 65

64,101,200

- คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างทัว่ ถึง
- การเชือ่ มโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการ
คนพิการกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงการทีไ่ ด้รับ
MS 1 - MS 4
จัดสรรตาม พรบ. 64

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS 4

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

สังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

BR0904

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดว้ ยตนเอง
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา
กรมการพัฒนาชุมกรมการปกครอง
ชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

ม.ค.-พ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) จัดทาร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบ

ม.ค.-เม.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

เม.ย.-พ.ค. 64
ม.ค.-ก.ย. 64
ม.ค.-ก.ย. 64
ม.ค.-ก.ย. 64
พ.ค.64 - ม.ค. 65
พ.ค.-ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

กทม. ทบทวนระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
มีแนวทางในการจัดตัง้ ชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
มีแนวทางการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
มีคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
มีกลไกการติดตามผลการจัดตัง้ ชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) มีระบบการติดตามผลการจัดตั้งชุมชน และผลการดาเนินงานของชุมชน
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

Ms1

Ms1.1

ML2

Ms2.1 Ms1.2

MS3

MS3.1

MS3.2
MS2.2

MS4

MS4.1

MS4.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการ

BR090401

การจัดทาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า มีระเบียบ
ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ....
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. .... จานวน 1
ฉบับ

BR090402

โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
ชุมชนสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสาหรับคณะกรรมการชุมชน
การติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและ การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

BR090403

เทศบาลจานวน
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง
เทศบาลจานวน
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

มกราคม 2564 พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564 มกราคม 2565
ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2565

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS 1

*หมายเหตุ : จัดทา
ในรูปแบบ e-book
โดยไม่ใช้งบประมาณ

MS 3

MS 4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

กรมส่
งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรุ
งเทพมหานคร

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

BR090404

การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชน
และกรรมการชุมชน พ.ศ....

แก้ไขระเบียบ กทม.
ว่าด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ
.... จานวน 1 ฉบับ

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2

BR090405

การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย แก้ไขระเบียบ กทม.
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
เกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ..... จานวน 1
ฉบับ

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านสังคม
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การสร้างมูลค่าให้กับทีด่ นิ ทีร่ ฐั จัดให้กับประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่ นิ หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ทดี่ นิ ทีไ่ ด้รบั จากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึง
แหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (สคทช.)
- สำนักงำนกำรปฏิรปู ที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม - ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
- กรมธนำรักษ์ - กรมที่ดิน - สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

BR0905

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) นาเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูปและนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิ่ม
มูลค่าทีด่ ิน ตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทา
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) จัดทานโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูป และนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมายอืน่ ๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ ินตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทาได้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ ินของสานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นทีด่ ิน
กรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ติดตามอนุบญ
ั ญัติอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดทีด่ ินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงาน การปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อให้สามารถซือ้ ขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) เริ่มปฏิบตั ิการให้เช่าซือ้ ทีด่ ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าทีเ่ หมาะสมและจาเป็น ทัง้ การสร้างความตกลงกับกรมทีด่ ินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการตัง้ หรือควบรวมองค์กรทีจ่ ะช่วยซือ้ ขายทีด่ ินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซือ้ โดยการผ่อนชาระ การประกันความเสีย่ ง
การใช้ทดี่ ินทีร่ ัฐให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

- MS2
- MS3
- MS4
- MS4
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS1.2

MS1.1

MS 1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

1.สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่ ินแห่งชาติ (สคทช.)

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR0905MS1

1.1 การขับเคลื่อน
การดาเนินงานการ
สร้างมูลค่าทีด่ ินทีร่ ฐั
จัดให้กับประชาชน

เพือ่ ประชาสัมพันธ์และกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏิรปู ที่ 5 การสร้างมูลค่า
ให้กับทีด่ ินทีร่ ฐั จัดให้กับประชาชน คือ
เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรทีด่ ินจากรัฐ สามารถนาเอกสาร
แสดงสิทธิในทีด่ ิน หรือหนังสือ/เอกสาร
ให้ใช้ทดี่ ินทีไ่ ด้รบั จากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับ
การประกอบอาชีพ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ม.ค. - ธ.ค. 64

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

งบดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรรตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.
2564

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1
MS 1.1
MS 1.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

BR0905MS5

1.2 โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินงานเพือ่ การ
สร้างมูลค่าทีด่ ินทีร่ ฐั
จัดให้กับประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการสร้าง
มูลค่าทุด่ ินทีร่ ฐั จัดให้กับประชาชนเพือ่ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรปู ที่
5

ม.ค. - ธ.ค. 65

5,000,000
บาท

เสนอของบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2565

MS 5

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบริหาร
จัดการทีด่ ินทากินแก่
เกษตรกรรายย่อยแล
ผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมการศึกษา
ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรปู
ทีด่ ินเพือ่เกษตรกร
และประชาชน

เพือ่ ให้ได้รา่ งพระราชบัญญัติการปฏิรปู
ทีด่ ินฉบับใหม่ ทัง้ ฉบับทีม่ ีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

4,879,100
บาท

งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564

MS 3
MS 4

* 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับร่างแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู ประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏิรปู ที่ 5

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการถอนสภาพ ให้บรรลุตามพระราชบัญญัติจัดทีด่ ินเพือ่
นิคมสร้างตนเอง/
การครองชีพ พ.ศ. 2511
จัดทาข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างส่วนกลาง
และนิคมและนิคม
สร้างตนเอง การ
ตรวจสอบระวางของ
นิคม การ
ประชาสัมพันธ์ การ
ถอนสภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,500,000 บาท

งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบุ MS

5. กรมทีด่ ิน

โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์ทมี่ ี
การบุกรุกเพือ่ ขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

2. สานักงานการปฏิรปู ทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม

1. สามารถดาเนินการรังวัดวางผังแนวเขต 12 พ.ย. 63 - 30 ก.ย.
การครอบครองทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
64
จานวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดทาสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพพืน้
ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกเพิม่ ขึน้ ใน
การคมนาคมและขนส่งผลิตผลออกจาก
พืน้ ทีต่ ลอดจนเป็นแหล่งน้าในการอุปโภค
บริโภค โดยก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 84.10
กิโลเมตร และสระน้า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

55,389,500
บาท

เงินงบประมาณ
ไม่ได้ระบุ MS
รายจ่ายประจาปี
(สามารถจัดทา
งบประมาณ พ.ศ.
สาธารณูปโภคค
2564 แผนงาน
ขัน้ พืน้ ฐานตาม
ยุทธศาสตร์
ความจาเป็นและ
เสริมสร้างพลังทาง
เหมาะสมกับ
สังคม โครงการทีด่ ิน สภาพพืน้ ที่ ให้
ของรัฐทีจ่ ัดให้แก่
ประชาชนได้รบั
ประชาชนทีย่ ากจน
ความสะดวก
กิจกรรมบริหาร
เพิม่ ขึน้ ในการ
จัดการการใช้
คมนาคมและ
ประโยชน์ทดี่ ินของรัฐ ขนส่งผลผลิตออก
เพือ่ แก้ไขปัญหา จากพืน้ ทีต่ ลอดจน
ความยากจน
เป็นแหล่งน้า ใน
การอุปโภค บริโภค)

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

6. กรมธนารักษ์

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR0905MS2

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
18,002,750 บาท

การสารวจข้อมูลและ
ปรับปรุงราคา
ประเมินทีด่ ิน ใน
กรุงเทพมหานครและ
ในภูมิภาค

1. เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสาหรับการนาเข้าระบบ
ประเมินราคาทีด่ ิน
2. เพือ่ สารวจข้อมูลหน่วยงานทีด่ ินทีม่ ี
ผลต่อการประเมินราคาทีด่ ินและนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหน่วยงาน
ทีด่ ินสาหรับกาหนดหน่วยงานทีด่ ิน
เพิม่ เติมตามข้อเท็จจริงของสภาพพืน้ ทีท่ ี่
มีการเปลี่ยนแปลง
3. เพือ่ สารวจข้อมูลราคาซื้อขายทีม่ ีผล
ต่อราคาประเมินทีด่ ิน และการจัดเก็บฐา
นข้อมูลราคาซื้อขายพือ่ นาไปใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดราคาหน่วย
ทีด่ ินให้สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ ปรับปรุงชัน้ ข้อมูลหน่วยทีด่ ินและ
ข้อมูลราคาซื้อขายให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน เพือ่ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่ จัดทาร่างบัญชีราคาประเมินทีด่ ิน
และร่างแผนทีป่ ระกอบการประเมินราคา
ทีด่ ินให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

7. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน BR0905MS5
(องค์การมหาชน) (บจธ.)

ศึกษาแนวทาง วิธกี าร
และหลักเกณฑ์ให้
บจธ. หรือธนาคาร
ทีด่ ิน เป็นหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีป่ ระเมิน
ราคาทีด่ ินเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ทดี่ ิน
ทีร่ ฐั จัดให้กับ
ประชาชน ในส่วน
ทีด่ ินเอกชนทีร่ ฐั จัด
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock

เป้าหมาย
1. เพือ่ ศึกษาแนวทาง ให้ บจธ. หรือ
ธนาคารทีด่ ินรองรับการเป็นหน่วยงานที่
ทาหน้าทีป่ ระเมินราคาทีด่ ินเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ทดี่ ินทีร่ ฐั จัดให้กับ
ประชาชน ในส่วนทีด่ ินเอกชนทีร่ ฐั จัดให้
ประชาชนใช้ประโยชน์รปู แบบ การ
บริหารรและการบังคับหลักประกันตาม
กิจกรรม Big Rock
2. เพือ่ ให้ได้รายละเอียด ในการ
ดาเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมและสามารรถ
ดาเนินการได้โดยเร็ว อาทิ วิธกี ารการ
ประเมินมูลค่าทีด่ ินแต่ละประเภท
หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทีด่ ิน
หลักประกันและความสัมพันธ์ทาง นิติ
กรรมในรูปแบบต่าง ๆ ระว่างหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบทีด่ ิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่ง
ทุน และประชาชนผู้ได้รบั สิทธิ ใช้
ประโยชน์ในทีด่ ินทีร่ ฐั จัดให้ ตลอดจน
รูปแบบ การบริหารรและการบังคับ
หลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
การดาเนินการอย่าง เป็นรูปธรรม
2. ระบบในการประเมินราคาทีด่ ินเพือ่
เพิม่ มูลค่าทีด่ ิน ทีร่ ฐั จัดให้กับประชาชน
ทัง้ ในส่วนระบบทีด่ ินรัฐ และเอกชน เพือ่
เป็นรูปแบบในการประเมินราคาทีด่ ิน
3. จัดเตรียมความพร้อมของ บจธ. หรือ
ธนาคารทีด่ ินเพือ่ รองรับการดาเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock

1 มี.ค. 2564 31 ก.ย. 2565

8.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

การสร้างแนวทาง
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทางการเงิน
ในการปรับปรุงกลไก
ทีจ่ ะทาหน้าทีป่ ระเมิน
ราคาทีด่ ินทีร่ ฐั จัด
ให้กับประชาชน
ระหว่าง ธ.ก.ส.
สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารทีด่ ิน
(องค์การมหาชน)
และสานักงานการ
ปฏิรปู ทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม

เพือ่ มีองค์กรทีท่ าหน้าทีป่ ระเมินราคาทีด่ ิน
รวมทัง้ ประสานความร่วมมือสถาบัน
ทางการเงินหรือกองทุนเพือ่ ให้สินเชือ่
และการจัดการหนี้สิน รวมถึงการติดตาม
หนี้ เพือ่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรและคน
ยากจนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ ินจากรัฐ

ม.ค. - ธ.ค. 65

BR0905MS2

งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2565

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
27,887,690
บาท

12,000,000
บาท

ขอรับจัดสรรงบกลาง MS 5
แผนปฏิรปู ประเทศด้าน
เพิม่ เติม
ศึกษาความเป็นไป
สังคม
ได้ในการตั้งหรือ
ประเด็นการปฏิรปู 4
ควบรวมองค์กรที่ ระบบสร้างเสริมชุมชน
จะช่วยซื้อขาย
เข้มแข็ง กิจกรรม
ทีด่ ินด้อยค่า สิทธิ ผลักดัน พ.ร.บ. ธนาคาร
การเช่า การเช่าซื้อ
ทีด่ ิน
โดยการผ่อน
ชาระการประกัน
ความเสี่ยงการใช้
ทีด่ ินทีร่ ฐั ให้ใช้ ให้
เช่า หรืออื่นๆ ใน
เชิงพาณิชย์

งบดาเนินการ

MS 2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

* 9. กรมป่าไม้

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับร่างแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู ประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏิรปู ที่ 5

*10. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับร่างแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู ประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏิรปู ที่ 5

*11. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับร่างแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู ประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏิรปู ที่ 5

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

