9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านสังคม

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

9. สังคม
BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช
3. * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่
1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพื้นที่
เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

1. การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว คน
พิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565

BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

1. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูปและนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน
ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทา
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้
สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้
4. เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจาเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0901

กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน (สานักงานประกันสังคม)
- กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
กบช.)

เม.ย.-64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.-64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ก.ย.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

ธ.ค.-65

มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน

ธ.ค.-64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช.

ธ.ค.-64

เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
* อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมาย
ย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม 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 แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

BR0901X01

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้ ร่าง พ.ร.บ. กบช.
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ มีผลบังคับใช้
ที่เพียงพอ
การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

195 (ล้านบาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

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

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กี่ยวข้อง
MS x.x

MS 1

ด้านสังคม

MS 2

ด้านสังคม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

ผลักดันให้มฐี านข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทีต่ รงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพืน้ ทีท่ เี่ ปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไข
ปัญหาทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่

BR0902

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สาหรับการประกอบอาชีพทีร่ วดเร็ว น่าเชือ่ ถือ และมีอาชีพเพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ ตลอดจนได้รับ
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องและสร้างสรรค์
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
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)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค.-ธ.ค. 64
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
มิ.ย.-ก.ค. 65
ก.ค.-ต.ค. 65
ก.ค.-ก.ย. 65
ก.ย.-ต.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ กี ารบูรณาการในระดับพืน้ ที่
มีกลไกและกระบวนงานในการดาเนินงาน
มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพืน้ ทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีค่ รอบคลุมกลุ่มเปราะบาง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดกลุ่มการใช้ขอ้ มูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มีระบบคลังความรู้ดา้ นอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอร์ม (Platform) เรื่อง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS1.1

MS1.2

MS 2

MS2.1

MS2.2

MS3 MS3.1

MS3.2

MS4 MS4.1 MS4.2

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS 2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
ระบบข้อมูลกลาง แห่ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระยะที่ 2

ธันวาคม 2564 กรกฎาคม 2565

6,623,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมา จานวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน
บริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห์
และประมวลผล
ข้อมูล

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

1,440,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

47,100,000

MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน

การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูล
เพือ่ การพัฒนา
ชุมชน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

413,418,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กรมการปกครอง

โครงการพัฒนา จานวน 7,255 ตาบล
ตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon
Smart Team)

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2,701,876,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

โครงการบูรณา เชิงผลผลิต
การฐานข้อมูล
1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยง
ขนาดใหญ่ (Big และบูรณาการข้อมูลทัง้ ภายในและ
Data) เพือ่ บริหาร ภายนอกกระทรวง พม.
สวัสดิการสังคม
2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ ามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ทีร่ องรับการ
ประมวลผลข้อมูลทีห่ ลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

30,245,400

MS 1 - MS3

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

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

27,294,440

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

12.9 ล้านครัวเรือน

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบทีส่ ามารถแสดงผลข้อมูล
การบันทึกข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ สาหรับ
การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง
พม. ทีม่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3

กรณีเป็นการ
ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล เพือ่ เตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

โครงการยกระดับ มี Community Big Data ของ
เศรษฐกิจและ
3,000 ตาบล
สังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (1
ตาบล 1
มหาวิทยาลัย)

กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2564

โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

10,629,600,000

เงินนอก
MS 1 - MS 4
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS3

กรณีเป็นการ
ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรูปการขึน้ ทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและ
ทัว่ ถึง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) คนพิการทุกคนไม่มขี อ้ จากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) ฐานข้อมูลคนพิการเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบนั และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้
คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ - องค์กรด้านคนพิการ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สานักงานสถิติแห่งชาติ -กรมการแพทย์

BR0903

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

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

การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ จั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การแก้ไขการวินจิ ฉัย การประเมินความพิการ คานิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การประเมินความพิการเชิงประจักษ์

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

การสารวจคนพิการทีต่ กหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยืน่ คาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพือ่ อานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึง
การออกบัตรประจาตัวคนพิการ

ม.ค. 64 - มี.ค. 65

ลดเอกสารประกอบการยืนคาขอมีบตั รประจาตัวคนพิการ

ม.ค.64 - มี.ค.65

การเชือ่ มโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้ นคนพิการ

ม.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

การพัฒนาระบบบัตรประจาตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชือ่ มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ม.ค.64 - ธ.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

Ms 4.2 Ms4
Ms3 Ms3.2/ 4.1
Ms1/ Ms2 Ms1.1/1.2/2.1
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
Ms1.3/ 3.1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ BR0903xn1
ชีวิตคนพิการ

การเชื่อมโยงข้อมูล มีระบบการให้บริการ (One Stop
การจัดทาระบบ Services) ในการออกบัตร
ข้อมูลด้านคนพิการ ประจาตัวคนพิการ ณ
สถานพยาบาลและระบบบัตร
ประจาตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 30 กย. 64

5,000,000

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ BR0903xn2
ชีวิตคนพิการ

กิจกรรมปฏิรูปการ
เข้าถึงสิทธิเพือ่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตค
พิการ

1 ต.ต. 64 30 ก.ย. 65

64,101,200

- คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างทัว่ ถึง
- การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ
สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1 - MS 4

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS 4
งบประมาณในปี 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดว้ ยตนเอง

BR0904

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
จัดทาร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ

ม.ค.-พ.ค. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

เม.ย.-พ.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. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
มีแนวทางในการจัดตัง้ ชุมชนและแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
มีแนวทางการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
มีคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีกลไกการติดตามผลการจัดตัง้ ชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
มีระบบการติดตามผลการจัดตั้งชุมชน และผลการดาเนินงานของชุมชน
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

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

ม.ค.-เม.ย. 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
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 ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

Ms1

Ms1.1

MS2

Ms2.1 Ms1.2

MS3

MS3.1

MS2.2

MS3.2

MS4

MS4.1

MS4.2

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

BR090401 การจัดทาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. ....

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

มีระเบียบ
มกราคม 2564 กระทรวงมหาดไทย พฤษภาคม 2564
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. .... จานวน
1 ฉบับ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS 1

BR090402 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน เทศบาลจานวน
พฤษภาคม 2564 - *หมายเหตุ :
ด้านชุมชนสาหรับองค์กรปกครอง 2,472 แห่ง และ
มกราคม 2565 จัดทาในรูปแบบ
ส่วนท้องถิ่นและสาหรับ
เมืองพัทยา 1 แห่ง
e-book โดยไม่ใช้
คณะกรรมการชุมชน
งบประมาณ

MS 3

BR090403 การติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
BR090404 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

เทศบาลจานวน
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง
แก้ไขระเบียบ
กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
พ.ศ.... จานวน 1
ฉบับ

ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2565

MS 4

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2

BR090405 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
.....

แก้ไขระเบียบ
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
การสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ.
..... จานวน 1
ฉบับ

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการ
ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านสังคม
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การสร้างมูลค่าให้กับทีด่ นิ ทีร่ ัฐจัดให้กับประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ ด้รับการจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่ นิ หรือหนังสือ /เอกสารให้ใช้ทดี่ นิ ทีไ่ ด้รับจากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (สคทช.)
- สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม - ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- กรมธนารักษ์ - กรมทีด่ ิน - สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน)

BR0905

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

นาเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ ปฏิรูปและนโยบายจัดทีด่ นิ ในกฎหมาย
อื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ นิ ตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทา

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

ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทานโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูป และนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ ินตามที่
กฎหมายอนุญาตให้ทาได้

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ นิ และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของสานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นทีด่ นิ กรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ติดตามอนุบญ
ั ญัตอิ ื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดทีด่ นิ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงาน การ
ปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ให้สามารถซือ้ ขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ ได้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เริ่มปฏิบตั กิ ารให้เช่าซือ้ ทีด่ นิ ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าทีเ่ หมาะสมและจาเป็น ทัง้ การสร้างความ
ตกลงกับกรมทีด่ นิ และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

ศึกษาความเป็นไปได้ในการตัง้ หรือควบรวมองค์กรทีจ่ ะช่วยซือ้ ขายทีด่ นิ ด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซือ้ โดยการ
ผ่อนชาระ การประกันความเสี่ยง การใช้ทดี่ นิ ทีร่ ัฐให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS 1

- MS2
- MS3
- MS4
- MS4

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

1.สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายทีด่ ิน
แห่งชาติ (สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
การสร้างมูลค่า
ทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั
ประชาชน

เพือ่ ประชาสัมพันธ์และกาหนด
แนวทางการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมการปฏิรูปที่ 5
การสร้างมูลค่าให้กบั ทีด่ ินทีร่ ัฐจัด
ให้กบั ประชาชน คือ เกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ ด้รับการจัดสรรทีด่ ิน
จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดง
สิทธิในทีด่ ิน หรือหนังสือ/เอกสาร
ให้ใช้ทดี่ ินทีไ่ ด้รับจากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุน
สาหรับการประกอบอาชีพ

ม.ค. - ธ.ค. 64

งบดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.
2564

MS 1
MS 1.1
MS 1.2

BR0905MS5 1.2 โครงการ
ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการ
ดาเนินงานเพือ่
การสร้างมูลค่า
ทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั
ประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการ
สร้างมูลค่าทุด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั
ประชาชนเพือ่ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปที่ 5

ม.ค. - ธ.ค. 65

5,000,000
บาท

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.
2565

MS 5

4,879,100
บาท

งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.
2564

MS 3
MS 4

2. สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ BR0905MS3 โครงการบริหาร
เกษตรกรรม
BR0905MS4 จัดการทีด่ ินทากิน
แก่เกษตรกรราย
ย่อยแล
ผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรม
การศึกษา
ปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับการ
ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรและ
ประชาชน
* 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกีย่ วข้องกับร่าง
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม
กิจจกรรมปฏิรูปที่
5

เพือ่ ให้ได้ร่างพระราชบัญญัติการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ปฏิรูปทีด่ ินฉบับใหม่ ทัง้ ฉบับทีม่ ี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

4. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

โครงการถอน
ให้บรรลุตามพระราชบัญญัติจัด
สภาพนิคมสร้าง ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. 2511
ตนเอง/จัดทา
ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างส่วนกลาง
และนิคมและนิคม
สร้างตนเอง การ
ตรวจสอบระวาง
ของนิคม การ
ประชาสัมพันธ์
การถอนสภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,500,000 บาท

งบประมาณ
แผ่นดินประจาปี
พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบุ MS

5. กรมทีด่ ิน

โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์
ทีม่ ีการบุกรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

12 พ.ย. 63 - 30
ก.ย. 64

เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม
โครงการทีด่ ินของ
รัฐทีจ่ ัดให้แก่
ประชาชนทีย่ ากจน
กิจกรรมบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ทดี่ ินของ
รัฐเพือ่ แก้ไข
ปัญหาความยากจน

ไม่ได้ระบุ MS
(สามารถจัดทา
สาธารณูปโภคค
ขั้นพืน้ ฐานตาม
ความจาเป็น
และเหมาะสม
กับสภาพพืน้ ที่
ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น
ในการคมนาคม
และขนส่ง
ผลผลิตออก
จากพืน้ ที่
ตลอดจนเป็น
แหล่งน้า ใน
การอุปโภค
บริโภค)

6. กรมธนารักษ์

BR0905MS2 การสารวจข้อมูล
และปรับปรุง
ราคาประเมินทีด่ ิน
ใน
กรุงเทพมหานคร
และ ในภูมิภาค

1. สามารถดาเนินการรังวัดวางผัง
แนวเขตการครอบครองทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์จานวน 1,300
แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดทาสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่ ขึ้นในการ
คมนาคมและขนส่งผลิตผลออก
จากพืน้ ทีต่ ลอดจนเป็นแหล่งน้าใน
การอุปโภคบริโภค โดยก่อสร้าง
ถนนลูกรัง รวม 84.10 กิโลเมตร
และสระน้า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

55,389,500
บาท

1. เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปีงบประมาณ
งบประมาณ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสาหรับ
พ.ศ. 2564
แผ่นดินประจาปี
การนาเข้าระบบประเมินราคาทีด่ ิน
18,002,750 บาท พ.ศ. 2564 และ
2. เพือ่ สารวจข้อมูลหน่วยงานทีด่ ิน
พ.ศ. 2565
ทีม่ ีผลต่อการประเมินราคาทีด่ ิน
ปีงบประมาณ
และนาไปใช้ประกอบการพิจารณา
พ.ศ. 2565
ปรับปรุงหน่วยงานทีด่ ินสาหรับ
27,887,690
กาหนดหน่วยงานทีด่ ินเพิม่ เติมตาม
บาท
ข้อเท็จจริงของสภาพพืน้ ทีท่ มี่ ีการ
เปลี่ยนแปลง
3. เพือ่ สารวจข้อมูลราคาซื้อขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีด่ ิน และการ
จัดเก็บฐานข้อมูลราคาซื้อขายพื่
อนาไปใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดราคาหน่วยทีด่ ินให้
สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ทีด่ ินและข้อมูลราคาซื้อขายให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั เพือ่ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพือ่
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่ จัดทาร่างบัญชีราคา
ประเมินทีด่ ินและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีด่ ินให้
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบนั

MS 2

ข้อเท็จจริงของสภาพพืน้ ทีท่ มี่ ีการ
เปลี่ยนแปลง
3. เพือ่ สารวจข้อมูลราคาซื้อขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีด่ ิน และการ
จัดเก็บฐานข้อมูลราคาซื้อขายพื่
ประกอบการพิ
จารณา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อนาไปใช้
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
พธ์
วยทีด่ ินให้
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** กาหนดราคาหน่
ของโครงการ
สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ทีด่ ินและข้อมูลราคาซื้อขายให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั เพือ่ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพือ่
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่ จัดทาร่างบัญชีราคา
ประเมินทีด่ ินและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีด่ ินให้
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบนั

7. สถาบันบริหารจัดการ
BR0905MS5 ศึกษาแนวทาง
ธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน)
วิธีการ และ
(บจธ.)
หลักเกณฑ์ให้
บจธ. หรือ
ธนาคารทีด่ ิน เป็น
หน่วยงานทีท่ า
หน้าทีป่ ระเมิน
ราคาทีด่ ินเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ทดี่ ินทีร่ ัฐจัด
ให้กบั ประชาชน
ในส่วนทีด่ ิน
เอกชนทีร่ ัฐจัดให้
ประชาชนใช้
ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock

เป้าหมาย
1. เพือ่ ศึกษาแนวทาง ให้ บจธ.
หรือธนาคารทีด่ ินรองรับการเป็น
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ ระเมินราคา
ทีด่ ินเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ทดี่ ิน
ทีร่ ัฐจัดให้กบั ประชาชน ในส่วนทีด่ ิน
เอกชนทีร่ ัฐจัดให้ประชาชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ การบริหารรและ
การบังคับหลักประกันตามกิจกรรม
Big Rock
2. เพือ่ ให้ได้รายละเอียด ในการ
ดาเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมและสา
มารรถดาเนินการได้โดยเร็ว อาทิ
วิธีการการประเมินมูลค่าทีด่ ินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินมูลค่าทีด่ ิน หลักประกัน
และความสัมพันธ์ทาง นิติกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ระว่างหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบทีด่ ิน ผู้ประเมินมูลค่า
แหล่งทุน และประชาชนผู้ได้รับสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในทีด่ ินทีร่ ัฐ จัดให้
ตลอดจนรูปแบบ การบริหารรและ
การบังคับหลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดการดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. ระบบในการประเมินราคาทีด่ ิน
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทีด่ ิน ทีร่ ัฐจัดให้กบั
ประชาชน ทัง้ ในส่วนระบบทีด่ ินรัฐ
และเอกชน เพือ่ เป็นรูปแบบในการ
ประเมินราคาทีด่ ิน
3. จัดเตรียมความพร้อมของ บจธ.
หรือธนาคารทีด่ ินเพือ่ รองรับการ
ดาเนินงานตามกิจกรรม Big Rock

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง
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12,000,000
บาท

ขอรับจัดสรรงบ MS 5
แผนปฏิรูปประเทศ
กลางเพิม่ เติม ศึกษาความ
ด้านสังคม
เป็นไปได้ใน
ประเด็นการปฏิรูป 4
การตั้งหรือควบ
ระบบสร้างเสริม
รวมองค์กรทีจ่ ะ
ชุมชนเข้มแข็ง
ช่วยซื้อขาย
กิจกรรม ผลักดัน
ทีด่ ินด้อยค่า
พ.ร.บ. ธนาคารทีด่ ิน
สิทธิการเช่า
การเช่าซื้อ โดย
การผ่อนชาระ
การประกัน
ความเสี่ยงการ
ใช้ทดี่ ินทีร่ ัฐให้
ใช้ ให้เช่า หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พาณิชย์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

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

BR0905MS2 การสร้างแนวทาง
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
ทางการเงิน ใน
การปรับปรุงกลไก
ทีจ่ ะทาหน้าที่
ประเมินราคา
ทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั
ประชาชน ระหว่าง
ธ.ก.ส. สถาบัน
บริหารจัดการ
ธนาคารทีด่ ิน
(องค์การมหาชน)
และสานักงานการ
ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม

* 9. กรมป่าไม้

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกีย่ วข้องกับร่าง
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม
กิจจกรรมปฏิรูปที่
5

*10. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกีย่ วข้องกับร่าง
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม
กิจจกรรมปฏิรูปที่
5

*11. องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการที่
เกีย่ วข้องกับร่าง
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม
กิจจกรรมปฏิรูปที่
5

เพือ่ มีองค์กรทีท่ าหน้าทีป่ ระเมิน
ราคาทีด่ ิน รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือสถาบันทางการเงินหรือ
กองทุนเพือ่ ให้สินเชื่อ และการ
จัดการหนีส้ ิน รวมถึงการติดตามหนี้
เพือ่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ ด้รับการจัดสรรทีด่ ิน
จากรัฐ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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งบดาเนินการ

MS 2

