
 
 
 
 
 
 

9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสังคม  
 



9. สังคม

 BR0901 การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ี
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช 
3. * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 BR0903 การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ 
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

1. การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ท่ีปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนค าขอมีบัตรประจ าตัว คน
พิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3. การเช่ือมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ ภายในปี 2565

 BR0904 การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน 1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินปฏิรูปและนโยบายจัดท่ีดินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิมมูลค่าท่ีดิน
 ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าท่ีดิน และเร่ิมประเมินมูลค่าท่ีดินของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิท่ี ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดท่ีดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส านักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้

สามารถซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้
4. เร่ิมปฏิบัติการให้เช่าซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าท่ีเหมาะสมและจ าเป็น ท้ังการสร้างความตกลงกับกรมท่ีดินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสังคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1
(Big Rock) BR0901
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอาย/ุหลังพ้นวัยท างาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) 

 - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. ....

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวฒิุสภา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1) กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของกองทุน

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. 

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3) เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณา

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) * อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษยีณ
ที่เพยีงพอ

ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้

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

MS 1 ด้านสังคม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

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

 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2 ด้านสังคม

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมาย
ยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64

ธ.ค.-64

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก.ย.-64

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
 กบช.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เม.ย.-64

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



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ  - ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์ - กรุงเทพมหานคร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) มรีะบบการจัดเก็บขอ้มลูและจัดท าฐานขอ้มลูกลางทางสังคมทีม่กีารบรูณาการในระดบัพ้ืนที่
เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1) มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนนิงาน
เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพืน้ทีข่องหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3) มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลทีค่รอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2) มกีารวิเคราะห์ขอ้มลูและจัดกลุ่มการใชข้อ้มลูในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง
เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1) การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytic) โดยหนว่ยงานทีม่ีความเชี่ยวชาญ
เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) มกีารสื่อสารและบริหารจัดการขอ้มลู
เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ด าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2) สร้างความรู้และความเข้าใจใหป้ระชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจ์ากข้อมูล

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) มรีะบบคลังความรู้ดา้นอาชพีดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) ประชาชนสามารถใช้ประโยชนอ์งค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ผลักดนัให้มฐีานขอ้มลูทางสังคมและคลังความรู้ในระดบัพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดกิารและสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย

1. ชมุชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนดนโยบายและแก้ไข
ปญัหาทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่

2. บคุคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลังขอ้มลู ส าหรับการประกอบอาชพีทีร่วดเร็ว น่าเชือ่ถือ และมอีาชพีเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้ับ
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและสร้างสรรค์

ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก.ค.-ต.ค. 65
ก.ค.-ก.ย. 65
ก.ย.-ต.ค. 65

BR0902

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.-ธ.ค. 64

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)

มิ.ย.-ก.ค. 65

ก.พ.-มี.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
ม.ค.-ก.ค. 65
ม.ค.-มิ.ย. 65

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระยะที ่2

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 -

โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหนา้ที่
จัดเกบ็ วิเคราะห ์
และประมวลผล
ข้อมูล

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

          1,440,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

โครงการฝึกอบรม
นกัจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน การบริหารการ
จัดเกบ็และใช้
ประโยชนข์้อมูล
เพือ่การพัฒนา
ชุมชน

12.9 ล้านครัวเรือน ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

       413,418,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมการปกครอง โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon 
Smart Team)

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

    2,701,876,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์

โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพือ่บริหาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทัง้ภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ทีร่องรับการ
ประมวลผลข้อมูลทีห่ลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กนัยายน 2564

        30,245,400 MS 1 - MS3

โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

"เปา้หมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบทีส่ามารถแสดงผลข้อมูล
 การบนัทกึข้อมูลเพือ่ใช้ในการ
บริหารจัดการงานบนัทกึข้อมูล
2) มีระบบการบริการบนัทกึข้อมูล
มาตรฐานแบบบรูณาการ ส าหรับ
การสงเคราะหแ์กก่ลุ่มเปา้หมาย 
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง 
พม. ทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        27,294,440 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล  เพือ่เตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยงัระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการใหบ้ริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหนว่ยงานใน
สังกดั พม. และใหบ้ริการแก่
หนว่ยงานภายนอก
5) มีระบบใหป้ระชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการยกระดับ
เศรษฐกจิและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ (1
 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 
3,000 ต าบล

กมุภาพันธ์ - 
ธันวาคม 2564

  10,629,600,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS 4

ส านกังานสถิติแหง่ชาติ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ

โครงการฝึกอบรม
นกัจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการแหง่ชาติ  - องค์กรด้านคนพิการ  - กระทรวงมหาดไทย

 - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงแรงงาน  - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ  - ส านกังานสถิติแหง่ชาติ -กรมการแพทย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมคีวามแตกตา่งกันแตล่ะหน่วยงาน

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) การประเมินความพิการเชิงประจักษ์ 

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3) การส ารวจคนพิการทีต่กหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยเ์ชี่ยวชาญด้านคนพิการ

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1) ลดเอกสารประกอบการยนืค าขอมีบตัรประจ าตัวคนพิการ 

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) การเชือ่มโยงขอ้มลู การจัดท าระบบขอ้มลูดา้นคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้นคนพิการ

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบตัรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2) การพัฒนาระบบบตัรประจ าตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนกิส์

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) ระบบฐานขอ้มลูคนพิการสามารถเชือ่มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวขอ้งได ้ภายในป ี 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ .ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การปฏริูปการขึน้ทะเบยีนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการไดร้ับสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
ทัว่ถึง

(1) คนพิการทุกคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชือ่มโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อยา่งมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้
คนพิการไดร้ับการสนับสนุนอยา่งรอบดา้น

การแกไ้ขการวินจิฉัย การประเมินความพิการ ค านยิามใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกนั

การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาต ิว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยืน่ค าขอมบีตัรประจ าตวั คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
การออกบตัรประจ าตวัคนพิการ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ม.ค.64 - มี.ค.65

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

ม.ค.64 - ม.ีค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0903

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค.64 - ธ.ค.64

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - ม.ีค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

Ms1.1/1.2/2.1 Ms1.3/ 3.1 Ms3.2/ 4.1 
Ms4 

Ms1/ Ms2 
Ms3 Ms 4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn1 การเชื่อมโยงข้อมูล
 การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัร
ประจ าตัวคนพิการ ณ 
สถานพยาบาลและระบบบตัร
ประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนกิส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn2 กจิกรรมปฏรูิปการ
เข้าถึงสิทธิเพือ่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตค
พิการ

 - คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการอยา่งทัว่ถึง
 - การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ 
สวัสดิการคนพิการกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น สงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรุงเทพมหานคร สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ .ศ. ....

จัดท าร่างระเบยีบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาใหข้้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วามเหน็ชอบร่างระเบยีบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบยีบ และประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา

กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกลไกส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชมุชน

แกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุการพัฒนาชุมชน (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .....
แกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

มีคู่มือการปฏบิติังานส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคู่มือการปฏบิติังานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มกีลไกการตดิตามผลการจัดตัง้ชมุชนและประเมนิศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน

มีระบบการติดตามผลการจัดต้ังชุมชน และผลการด าเนนิงานของชุมชน

มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

มแีนวทางในการจัดตัง้ชมุชนและแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการชมุชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมุชน

มีแนวทางการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชน

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-ก.ย. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค.64 - ม.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

พ.ค.-ส.ค. 64

การสร้างกลไกทีเ่อ้ือให้เกิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดด้ว้ยตนเอง

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ม.ค.-พ.ค. 64

ม.ค.-เม.ย. 64

เม.ย.-พ.ค. 64

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

MS4.1 Ms1.2 MS4.2 
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR090401 การจัดท าระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มีระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
 พ.ศ. .... จ านวน 
1 ฉบบั

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

BR090402 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
ด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและส าหรับ
คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพัทยา 1 แหง่

พฤษภาคม 2564 -
 มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : 
จัดท าในรูปแบบ 
e-book โดยไม่ใช้

งบประมาณ

MS 3

BR090403 การติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและ
 การด าเนนิงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพัทยา 1 แหง่

ตุลาคม 2564 -
ธันวาคม 2565

MS 4

BR090404 การแกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

แกไ้ขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน 
พ.ศ.... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กนัยายน 2564

MS 2

BR090405 การแกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุ
การพัฒนาชุมชน (ฉบบัที ่...) พ.ศ.
 .....

แกไ้ขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การสนบัสนนุการ
พัฒนาชุมชน 
(ฉบบัที ่...) พ.ศ.
 ..... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กนัยายน 2564

MS 2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กรุงเทพมหานคร

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(สคทช.)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1) ประชุมหารือหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการตัง้หรือควบรวมองค์กรทีจ่ะชว่ยซ้ือขายทีด่นิดอ้ยค่า สิทธิการเชา่ การเชา่ซ้ือ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใชท้ีด่นิทีร่ัฐให้ใชใ้ห้เชา่ หรืออ่ืนๆ ในเชงิพาณิชย์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ตดิตามอนุบญัญตัอ่ืินๆ ทีเ่ก่ียวกับการจัดทีด่นิให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับส านักงาน การ
ปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีด่นิได้

เริ่มปฏบิตักิารให้เชา่ซ้ือทีด่นิ ส .ป.ก. โดยความสมคัรใจของเกษตรกรเท่าทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความ
ตกลงกับกรมทีด่นิและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

การสร้างมลูค่าให้กับทีด่นิทีร่ัฐจัดให้กับประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้ับการจัดสรรทีด่นิจากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่นิ หรือหนังสือ /เอกสารให้ใชท้ีด่นิทีไ่ดร้ับจากรัฐไปใชเ้ปน็
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชพี

 - ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม  - ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
- กรมธนารักษ์  - กรมทีดิ่น  - สถาบนับริหารจัดการธนาคารทีดิ่น (องค์การมหาชน)

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิเรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่นิปฏริูปและนโยบายจัดทีด่นิในกฎหมาย
อ่ืนๆ อันจะมผีลกับการเพ่ิมมลูค่าทีด่นิ ตามทีก่ฎหมายอนุญาตให้ท า

จัดท านโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป และนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่นตามที่
กฎหมายอนญุาตใหท้ าได้

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสงัคม 

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดองค์กรในการประเมนิมลูค่าทีด่นิ และเริ่มประเมนิมลูค่าทีด่นิของส านักงานการปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดบัแรก โดยเน้นทีด่นิกรรมสิทธิ์ที ่ส .ป.ก. ไดข้ายให้กับเอกชนไปแล้ว

MS1.1 MS 1 

- MS2 
- MS3 
- MS4 
- MS4 
 

MS1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายทีดิ่น
แหง่ชาติ (สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขับเคล่ือน
การด าเนนิงาน
การสร้างมูลค่า
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน

เพือ่ประชาสัมพันธ์และก าหนด
แนวทางการด าเนนิงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายกจิกรรมการปฏรูิปที ่5 
การสร้างมูลค่าใหก้บัทีดิ่นทีรั่ฐจัด
ใหก้บัประชาชน คือ เกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ด้รับการจัดสรรทีดิ่น
จากรัฐ สามารถน าเอกสารแสดง
สิทธิในทีดิ่น หรือหนงัสือ/เอกสาร 
ใหใ้ช้ทีดิ่นทีไ่ด้รับจากรัฐไปใช้เปน็
หลักประกนัการเข้าถึงแหล่งทนุ
ส าหรับการประกอบอาชีพ

ม.ค. - ธ.ค. 64 งบด าเนนิงาน งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบญัญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 
2564

MS 1  
MS 1.1
MS 1.2

BR0905MS5 1.2 โครงการ
ศึกษาความเปน็ไป
ได้ในการ
ด าเนนิงานเพือ่
การสร้างมูลค่า
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการ
สร้างมูลค่าทุดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชนเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม
เปา้หมายของกจิกรรมปฏรูิปที ่5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บาท

เสนอขอ
งบประมาณ 

ประจ าป ีพ.ศ. 
2565

MS 5

2. ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบริหาร
จัดการทีดิ่นท ากนิ
แกเ่กษตรกรราย
ยอ่ยแล
ผู้ด้อยโอกาส 
กจิกรรม
การศึกษา
ปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่วกบัการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรและ
ประชาชน

เพือ่ใหไ้ด้ร่างพระราชบญัญัติการ
ปฏรูิปทีดิ่นฉบบัใหม่ ทัง้ฉบบัทีม่ี
ความทนัสมัยและสอดคล้องกบั
สภาพเศรษฐกจิและสังคมในปจัจุบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บาท

งบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 

2564

MS 3
MS 4

* 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

4. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

โครงการถอน
สภาพนคิมสร้าง
ตนเอง/จัดท า
ข้อมูลร่วมกนั
ระหว่างส่วนกลาง
และนคิมและนคิม
สร้างตนเอง การ
ตรวจสอบระวาง
ของนคิม การ
ประชาสัมพันธ์ 
การถอนสภาพ

ใหบ้รรลุตามพระราชบญัญัติจัด
ทีดิ่นเพือ่ก ารครองชีพ พ.ศ. 2511

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,500,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี

พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบ ุMS

5. กรมทีดิ่น  โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชนใ์นทีดิ่น
สาธารณประโยชน์
ทีม่ีการบกุรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
 ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

 1. สามารถด าเนนิการรังวัดวางผัง
แนวเขตการครอบครองทีดิ่น
สาธารณประโยชนจ์ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเปน็และ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่ขึ้นในการ
คมนาคมและขนส่งผลิตผลออก
จากพืน้ทีต่ลอดจนเปน็แหล่งน้ าใน
การอุปโภคบริโภค โดยกอ่สร้าง
ถนนลูกรัง รวม 84.10 กโิลเมตร 
และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

12 พ.ย. 63 - 30 
ก.ย. 64

 55,389,500
บาท

 เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน

ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
โครงการทีดิ่นของ

รัฐทีจ่ัดใหแ้ก่
ประชาชนทีย่ากจน
 กจิกรรมบริหาร
จัดการการใช้

ประโยชนท์ีดิ่นของ
รัฐเพือ่แกไ้ข

ปญัหาความยากจน

ไม่ได้ระบ ุMS 
(สามารถจัดท า
สาธารณูปโภคค
ขั้นพืน้ฐานตาม
ความจ าเปน็
และเหมาะสม
กบัสภาพพืน้ที ่
ใหป้ระชาชน
ได้รับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น
ในการคมนาคม

และขนส่ง
ผลผลิตออก
จากพืน้ที่

ตลอดจนเปน็
แหล่งน้ า ใน
การอุปโภค 

บริโภค)

6. กรมธนารักษ์ BR0905MS2 การส ารวจข้อมูล
และปรับปรุง
ราคาประเมินทีดิ่น
 ใน
กรุงเทพมหานคร
และ ในภมูิภาค

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

18,002,750 บาท

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
27,887,690

บาท

งบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี
พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2565

MS 21. เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การน าเข้าระบบประเมินราคาทีดิ่น
2. เพือ่ส ารวจข้อมูลหนว่ยงานทีดิ่น
ทีม่ีผลต่อการประเมินราคาทีดิ่น
และน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหนว่ยงานทีดิ่นส าหรับ
ก าหนดหนว่ยงานทีดิ่นเพิม่เติมต าม
ข้อเทจ็จริงของสภาพพืน้ทีท่ีม่ีการ
เปล่ียนแปลง
3. เพือ่ส ารวจข้อมูลราคาซ้ือขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีดิ่น และการ
จัดเกบ็ฐ านข้อมูลราคาซ้ือขายพื่
อน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดราคาหนว่ยทีดิ่นให้
สอดคล้องกบัข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ปรับปรุงชั้นข้อมูลหนว่ย
ทีดิ่นและข้อมูลราคาซ้ือขายให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพือ่ให้
เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นเพือ่
ประโยชนแ์หง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่จัดท าร่างบญัชีราคา
ประเมินทีดิ่นและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีดิ่นให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

7. สถาบนับริหารจัดการ
ธนาคารทีดิ่น  (องค์การมหาชน)
 (บจธ.)

BR0905MS5 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บาท

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

แผนปฏรูิปประเทศ
ด้านสังคม

ประเด็นการปฏรูิป 4
 ระบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง 

กจิกรรม ผลักดัน 
พ.ร.บ. ธนาคารทีดิ่น

เปา้หมาย
1. เพือ่ศึกษาแนวทาง ให ้บจธ. 
หรือธนาคารทีดิ่นรองรับการเปน็
หนว่ยงานทีท่ าหนา้ทีป่ระเมินร าค า
ทีดิ่นเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหแ้กท่ีดิ่น
ทีรั่ฐจัดใหก้บัประชาชน ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดใหป้ระชาชนใช้
ประโยชนรู์ปแบบ การบริหารรและ
การบงัคับหลักประกนัตามกจิกรรม
 Big Rock
2. เพือ่ใหไ้ด้รายละเอียด ในการ
ด าเนนิการทีเ่ปน็รูปธรรมและสา
มารรถด าเนนิการได้โดยเร็ว อาท ิ
วิธีการการประเมินมูลค่าทีดิ่นแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินมูลค่าทีดิ่น หลักประกนั
และความสัมพันธ์ทาง นติิกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ระว่างหนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบทีดิ่น ผู้ประเมินมูลค่า 
แหล่งทนุ และประชาชนผู้ได้รับสิทธิ
 ใช้ประโยชนใ์นทีดิ่นทีรั่ฐ จัดให ้
ตลอดจนรูปแบบ การบริหารรและ
การบงัคับหลักประกนั เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดการด าเนนิการอยา่ง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในการประเมินราคาทีดิ่น
เพือ่เพิม่มูลค่าทีดิ่น ทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน ทัง้ในส่วนระบบทีดิ่นรัฐ 
และเอกชน เพือ่เปน็รูปแบบในการ
ประเมินราคาทีดิ่น
3. จัดเตรียมความพร้อมของ บจธ.
 หรือธนาคารทีดิ่นเพือ่รองรับการ
ด าเนนิงานตามกจิกรรม Big Rock

ศึกษาแนวทาง 
วิธีการ และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนาคารทีดิ่น เปน็
หนว่ยงานทีท่ า
หนา้ทีป่ระเมิน
ราคาทีดิ่นเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่
ใหแ้กท่ีดิ่นทีรั่ฐจัด
ใหก้บัประชาชน 
ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดให้
ประชาชนใช้
ประโยชนต์าม
กจิกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษาความ
เปน็ไปได้ใน
การต้ังหรือควบ
รวมองค์กรทีจ่ะ
ช่วยซ้ือขาย
ทีดิ่นด้อยค่า 
สิทธิการเช่า 
การเช่าซ้ือ โดย
การผ่อนช าระ
การประกนั
ความเส่ียงการ
ใช้ทีดิ่นทีรั่ฐให้
ใช้ ใหเ้ช่า หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พาณิชย์

1. เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การน าเข้าระบบประเมินราคาทีดิ่น
2. เพือ่ส ารวจข้อมูลหนว่ยงานทีดิ่น
ทีม่ีผลต่อการประเมินราคาทีดิ่น
และน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหนว่ยงานทีดิ่นส าหรับ
ก าหนดหนว่ยงานทีดิ่นเพิม่เติมต าม
ข้อเทจ็จริงของสภาพพืน้ทีท่ีม่ีการ
เปล่ียนแปลง
3. เพือ่ส ารวจข้อมูลราคาซ้ือขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีดิ่น และการ
จัดเกบ็ฐ านข้อมูลราคาซ้ือขายพื่
อน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดราคาหนว่ยทีดิ่นให้
สอดคล้องกบัข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ปรับปรุงชั้นข้อมูลหนว่ย
ทีดิ่นและข้อมูลราคาซ้ือขายให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพือ่ให้
เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นเพือ่
ประโยชนแ์หง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่จัดท าร่างบญัชีราคา
ประเมินทีดิ่นและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีดิ่นให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

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

BR0905MS2 การสร้างแนวทาง
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนั
ทางการเงิน  ใน
การปรับปรุงกลไก
ทีจ่ะท าหนา้ที่
ประเมินราคา
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน ระหว่าง
 ธ.ก.ส. สถาบนั
บริหารจัดการ
ธนาคารทีดิ่น  
(องค์การมหาชน) 
และส านกังานการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

เพือ่มีองค์กรทีท่ าหนา้ทีป่ระเมิน
ราคาทีดิ่น รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือสถาบนัทางการเงินหรือ
กองทนุเพือ่ใหสิ้นเชื่อ และการ
จัดการหนีสิ้น รวมถึงการติดตามหนี้
 เพือ่การเข้าถึงแหล่งเงินทนุในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ด้รับการจัดสรรทีดิ่น
จากรัฐ

ม.ค. - ธ.ค. 65 งบด าเนนิการ MS 2

* 9. กรมปา่ไม้ หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*10. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*11. องค์การสงเคราะหท์หาร
ผ่านศึก

หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)


