


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

9. สังคม
 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้างหลักประกนั

รายได้หลังวยัเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

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

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

195 ล้านบาท 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

 ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ไม่มี  ไม่มี

 BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพืน้ที่ เพือ่ให้สามารถจัด
สวสัดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1. มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับ
พืน้ที่
2. มีการวเิคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

            30,245,400 5 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

           495,875,440 ไม่มี  ไม่มี

 BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพือ่ให้
คนพิการได้รับสิทธ ิสวสัดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

1. การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกนัแต่ละหน่วยงาน
2. การแกไ้ขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 
เพือ่อ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากดัในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้าน
คนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหวา่งสถานพยาบาลกบัหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องได้ ภายในปี 2565

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

              5,000,000 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

            64,101,200 ไม่มี  ไม่มี

 BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกดิชุมชนเมืองจัดการ
ตนเอง

1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกบักลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พัฒนา
ศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

- - - - ไม่มี  ไม่มี

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กบัที่ดินที่รัฐจัดให้กบั
ประชาชน

1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธิใ์นที่ดินปฏิรูป
และนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าที่ดิน ตามที่กฎหมาย
อนุญาตให้ท า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเร่ิมประเมินมูลค่าที่ดินของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิท์ี่ ส.ป.ก. ได้
ขายให้กบัเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจัดที่ดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัส านักงาน การปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม เพือ่ให้สามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์
ในที่ดินได้
4. เร่ิมปฏิบัติการให้เช่าซ้ือที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสม
และจ าเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกบักรมที่ดินและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางกอ่น

4 โครงการ จาก 4 
หน่วยงาน

            78,271,350 3 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

            43,387,690 โครงการศึกษาแนวทาง วธิกีาร และหลักเกณฑ์
ให้ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แกท่ี่ดินที่รัฐจัดให้กบัประชาชน ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตาม
กจิกรรม Big Rock
หน่วยงาน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
 (องค์การมหาชน) (บจธ.)

 12,000,000
บาท



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

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

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่3 (MS3)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมาย
ย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64
ธ.ค.-64
ธ.ค.-65

ธ.ค.-65มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช 

* อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. 
เสนอกระทรวงการคลังเพือ่พิจารณา

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เม.ย.-64
ก.ย.-64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

กระทรวงการคลงั
 - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกนัสังคม) 
 - กรมกจิการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทุนการออมแหง่ชาติ (กอช.) 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้านสังคม 

BR0901

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสงัคม

การมรีะบบการออมเพ่ือสร้างหลกัประกันรายไดห้ลงัวัยเกษียณทีเ่พียงพอและครอบคลมุในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ

ประชาชนมคีวามมั่นคงดา้นรายไดเ้มื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลงัพ้นวัยท างาน



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพ่ือให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ
ทีเ่พียงพอ

ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้

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

MS 1 ด้านสังคม

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

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

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

 เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 2 ด้านสังคม

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS1.1 MS1.2 MS1.3 MS1.4,MS2.3 MS2.1,MS2.2 



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  - ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

 - กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  - กรุงเทพมหำนคร

ล าดบั

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

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

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

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

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสงัคม

ผลกัดนัให้มฐีานขอ้มลูทางสงัคมและคลงัความรู้ในระดบัพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจดัสวัสดกิารและสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีที่
ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย BR0902

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชมุชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคสว่นสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่2. บุคคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลงัขอ้มลู ส าหรับการประกอบอาชพีทีร่วดเร็ว น่าเชื่อถือ และมอีาชพีเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้ับขอ้มลูทีถู่กตอ้งและสร้างสรรค์

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ีการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ ม.ค.-ธ.ค. 64

มิ.ย.-ก.ค. 65

มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน ก.พ.-มี.ค. 64
มีระบบการเชือ่มโยงฐานข้อมูลในระดับพืน้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีค่รอบคลุมกลุ่มเปราะบาง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุม่การใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุม่เปราะบาง ม.ค.-ก.ค. 65
การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานทีม่ีความเชีย่วชาญ ม.ค.-มิ.ย. 65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมาย
ย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

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



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระยะที ่2

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 2 -

โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห์ 
และประมวลผล
ข้อมูล

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

          1,440,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

12.9 ล้านครัวเรือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

       413,418,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

กรมการปกครอง โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณา
การ (Tambon 
Smart Team)

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

    2,701,876,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1
MS 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์

โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือบริหาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชือ่มโยงและ
บูรณาการข้อมูลทัง้ภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชัน่ทีส่ามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูล
ด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) ทีร่องรับการประมวลผล
ข้อมูลทีห่ลากหลายและปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

         30,245,400 MS 1 - MS3

โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มบริหาร
จัดการข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบทีส่ามารถแสดงผลข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ ส าหรับการ
สงเคราะห์แก่กลุม่เป้าหมาย ด้าน
สวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ทีม่ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         27,294,440 เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์มและ
ข้อมูล  เพ่ือเตรียมข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลไปยังระบบงานของกรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บริการข้อมูล แก่
ระบบงานอ่ืน ๆ ของหน่วยงานในสังกัด
 พม. และให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถขอรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้"

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

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

มี Community Big Data ของ 
3,000 ต าบล

กุมภาพันธ์ - 
ธันวาคม 2564

   10,629,600,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1 - MS 4

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

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

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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR0903

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสังคม

การปฏริปูการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการไดร้บัสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและทั่วถึง

(1) คนพิการทุกคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบัตรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อย่างมคีวามเป็นปัจจุบัน และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างทั่วถึง เพ่ือให้คนพิการไดร้บั
การสนับสนุนอย่างรอบดา้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ

ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - มี.ค.65

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

ลดเอกสารประกอบการยนืค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - ม.ีค. 65
การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการแห่งชาต ิวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการยื่นค าขอมบีัตรประจ าตวั
 คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงการออกบัตรประจ าตวัคนพิการ

มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล
การพัฒนาระบบบัตรประจ าตัวคนพิการแบบอเิล็กทรอนิกส์
ระบบฐานขอ้มลูคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหวา่งสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งได ้ภายในปี 2565
การยกเว้นการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานขอ้มูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

การเชื่อมโยงขอ้มลู การจัดท าระบบขอ้มลูดา้นคนพิการ และรายงานสถานการณด์า้นคนพิการ

การส ารวจคนพิการที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเ์ชี่ยวชาญด้านคนพิการ

 - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ  - องค์กรด้านคนพิการ  - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงศึกษาธกิาร  - กระทรวงแรงงาน  - ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  - ส านักงานสถิติแห่งชาติ -กรมการแพทย์

การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมคีวามแตกตา่งกันแตล่ะหน่วยงาน
การแกไ้ขการวินิจฉยั การประเมินความพิการ ค านิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
การประเมินความพิการเชงิประจกัษ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ม.ีค.65
ม.ค.64 - มี.ค.65



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค.64 - ธ.ค.65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

การเชื่อมโยงขอ้มูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพิการ

BR0903xn1 การเชื่อมโยงขอ้มลู 
การจัดท าระบบ
ขอ้มลูดา้นคนพิการ

มรีะบบการให้บริการ (One Stop 
Services) ในการออกบัตรประจ าตวั
คนพิการ ณ สถานพยาบาลและระบบ
บัตรประจ าตวัคนพิการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000          โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4

กรมสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพิการ

BR0903xn2 กิจกรรมปฏริูปการ
เขา้ถึงสทิธเิพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ
ชวีติคพิการ

 - คนพิการสามารถเขา้ถึงสทิธ ิ
สวสัดกิารอยา่งทั่วถึง
 - การเชื่อมโยงขอ้มลูสทิธ ิสวสัดกิาร
คนพิการกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200         เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS 4

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา

กรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครอง

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

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

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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สังคม

การสรา้งกลไกที่เอ้ือให้เกิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง BR0904
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มรีะเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ.ศ. .... ม.ค.-พ.ค. 64
จดัท าร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบ ม.ค.-เม.ย. 64

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

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

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

มกีลไกการตดิตามผลการจัดตั้งชมุชนและประเมนิศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

แกไ้ขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการสนับสนุนการพัฒนาชมุชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... ม.ค.-ก.ย. 64
มแีนวทางในการจัดตั้งชมุชนและแนวทางปฏบิัตขิองคณะกรรมการชมุชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมุชน พ.ค.64 - ม.ค. 65

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีระบบการติดตามผลการจดัต้ังชมุชน และผลการด าเนินงานของชมุชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแนวทางการจดัต้ังชมุชนและแนวทางปฏบิัติของคณะกรรมการชมุชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชมุชน พ.ค.-ส.ค. 64
มีคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับคณะกรรมการชมุชน เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
ปฏบิัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

MS4.1 Ms1.2 MS4.2 
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธข์องโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

BR090401 การจดัท าระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มรีะเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคณะกรรมการ
ชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. .... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

BR090402 โครงการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานดา้น
ชมุชนส าหรับองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินและส าหรับคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมอืงพัทยา 1 แหง่

พฤษภาคม 2564 - 
มกราคม 2565

 *หมายเหต ุ: จดัท า
ในรูปแบบ e-book 
โดยไมใ่ชง้บประมาณ

MS 3

BR090403 การตดิตามผลการจดัตั้งชมุชนและ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมอืงพัทยา 1 แหง่

ตลุาคม 2564 -
ธนัวาคม 2565

MS 4

BR090404 การแก้ไขระเบยีบ กทม. วา่ดว้ยชมุชน
และกรรมการชมุชน พ.ศ....

แก้ไขระเบยีบ กทม. 
วา่ดว้ยชมุชนและ
กรรมการชมุชน พ.ศ
.... จ านวน 1 ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

BR090405 การแก้ไขระเบยีบ กทม. วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ย
เก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชมุชน 
(ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .....

แก้ไขระเบยีบ กทม. 
วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ย
เก่ียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชมุชน (ฉบบัที่ ...) 
พ.ศ. ..... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

กรุงเทพมหานคร

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

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

BR0905

ดา้นสังคม

การสรา้งมลูค่าให้กับที่ดนิที่รฐัจัดให้กับประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนที่ไดร้บัการจัดสรรที่ดนิจากรฐั สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ หรอืหนังสือ/เอกสารให้ใชท้ี่ดนิที่ไดร้บัจากรฐัไปใชเ้ป็นหลักประกันการเขา้ถึง
แหล่งทุนสาหรบัการประกอบอาชพี

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิ(สคทช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65เริ่มปฏบิัตกิารให้เชา่ซ้ือที่ดนิ ส.ป.ก. โดยความสมคัรใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจ าเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดนิและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรไปพลางก่อน

จดัท านโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏรูิป และนโยบายจดัที่ดินในกฎหมายอื่นๆ อนัจะมีผลกบัการเพิ่มมูลค่าที่ดินตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้
จัดองค์กรในการประเมนิมลูค่าที่ดนิ และเริ่มประเมนิมลูค่าที่ดนิของส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดบัแรก โดยเน้นที่ดนิ
กรรมสทิธิ์ที่ ส.ป.ก. ไดข้ายให้กับเอกชนไปแลว้

ตดิตามอนุบัญญตัอ่ืินๆ ที่เก่ียวกับการจัดที่ดนิให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับส านักงาน การปฏริูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือให้สามารถซ้ือขายกรรมสทิธิ์ในที่ดนิได้

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  - ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
- กรมธนำรักษ์  - กรมที่ดิน  - สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิเรื่อง นโยบายกรรมสทิธิ์ในที่ดนิปฏริูปและนโยบายจัดที่ดนิในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมผีลกับการเพ่ิมมลูค่า
ที่ดนิ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท า

ประชมุหารือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะชว่ยซ้ือขายที่ดนิดอ้ยค่า สทิธกิารเชา่ การเชา่ซ้ือ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง 
การใชท้ี่ดนิที่รัฐให้ใชใ้ห้เชา่ หรืออ่ืนๆ ในเชงิพาณชิย์

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

1.ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแหง่ชาต ิ(สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขบัเคลื่อน
การด าเนินงานการ
สร้างมลูค่าที่ดนิที่รัฐ
จดัใหกั้บประชาชน

เพ่ือประชาสมัพันธแ์ละก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมาย
กิจกรรมการปฏริูปที่ 5 การสร้างมลูค่า
ใหกั้บที่ดนิที่รัฐจดัใหกั้บประชาชน คือ 
เกษตรกรและคนยากจนที่ไดร้ับการ
จดัสรรที่ดนิจากรัฐ สามารถน าเอกสาร
แสดงสทิธใินที่ดนิ หรือหนังสอื/เอกสาร 
ใหใ้ชท้ี่ดนิที่ไดร้ับจากรัฐไปใชเ้ปน็
หลกัประกันการเขา้ถึงแหลง่ทนุส าหรับ
การประกอบอาชพี

ม.ค. - ธ.ค. 64 งบด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับ
จดัสรรตาม

พระราชบญัญตัิ
งบประมาณ พ.ศ. 

2564

MS 1  
MS 1.1
MS 1.2

BR0905MS5 1.2 โครงการศึกษา
ความเปน็ไปไดใ้นการ
ด าเนินงานเพ่ือการ
สร้างมลูค่าที่ดนิที่รัฐ
จดัใหกั้บประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการสร้าง
มลูค่าทุ่ดนิที่รัฐจดัใหกั้บประชาชนเพ่ือให้
เปน็ไปตามเปา้หมายของกิจกรรมปฏริูปที่
 5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บ าท

เสนอของบประมาณ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565

MS 5

2. ส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพ่ือ
เกษตรกรรม

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบริหาร
จดัการที่ดนิท ากินแก่
เกษตรกรรายยอ่ยแล
ผู้ดอ้ยโอกาส 
กิจกรรมการศึกษา
ปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการปฏริูป
ที่ดนิเพือ่เกษตรกร
และประชาชน

เพ่ือใหไ้ดร้่างพระราชบญัญตักิารปฏริูป
ที่ดนิฉบบัใหม ่ทั้งฉบบัที่มคีวามทนัสมยั
และสอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมในปจัจบุนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บ าท

งบประมาณประจ าป ี
พ.ศ. 2564

MS 3
MS 4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

* 3. กรมสง่เสริมสหกรณ์ หน่วยงานแจง้วา่ไมม่ี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับร่างแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริูปประเทศดา้น
สงัคม กิจจกรรม
ปฏริูปที่ 5

4. กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร โครงการถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง/
จดัท าขอ้มลูร่วมกัน
ระหวา่งสว่นกลาง
และนิคมและนิคม
สร้างตนเอง การ
ตรวจสอบระวางของ
นิคม การ
ประชาสมัพันธ ์การ
ถอนสภาพ

ใหบ้รรลตุามพระราชบญัญตัจิดัที่ดนิเพ่ือ
ก ารครองชพี พ.ศ. 2511

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

ไมไ่ดร้ะบ ุMS



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

5. กรมที่ดนิ  โครงการบริหาร
จดัการการใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ที่
มกีารบกุรุกเพ่ือขจดั
ความยากจนและ
พัฒนาชนบท 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

 1. สามารถด าเนินการรังวัดวางผังแนวเขต
การครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดท าสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพพ้ืน
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้นใน
การคมนาคมและขนส่งผลิตผลออกจาก
พ้ืนที่ตลอดจนเป็นแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภค โดยก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 84.10 
กิโลเมตร และสระน้ า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

12 พ.ย. 63 - 30 ก.ย.
 64

 55,389,500
บาท

 เงินงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน

ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลงัทาง
สงัคม โครงการที่ดนิ
ของรัฐที่จดัใหแ้ก่

ประชาชนที่ยากจน 
กิจกรรมบริหาร
จดัการการใช้

ประโยชน์ที่ดนิของรัฐ
เพ่ือแก้ไขปญัหา
ความยากจน

ไมไ่ดร้ะบ ุMS 
(สามารถจดัท า
สาธารณปูโภคค
ขั้นพ้ืนฐานตาม
ความจ าเปน็และ

เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ ให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้นในการ
คมนาคมและ

ขนสง่ผลผลติออก
จากพ้ืนที่ตลอดจน
เปน็แหลง่น้ า ใน

การอุปโภค บริโภค)

6. กรมธนารักษ์ BR0905MS2 การส ารวจขอ้มลูและ
ปรับปรุงราคา
ประเมนิที่ดนิ ใน
กรุงเทพมหานครและ 
ในภมูภิาค

1. เพ่ือปรับปรุงฐานขอ้มลู ใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการน าเขา้ระบบ
ประเมนิราคาที่ดนิ

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

18,002,750 บาท

งบประมาณแผ่นดนิ
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2565

MS 2

2. เพ่ือส ารวจขอ้มลูหน่วยงานที่ดนิที่มี
ผลตอ่การประเมนิราคาที่ดนิและ
น าไปใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุง
หน่วยงานที่ดนิส าหรับก าหนดหน่วยงาน
ที่ดนิเพ่ิมเตมิต ามขอ้เทจ็จริงของสภาพ
พ้ืนที่ที่มกีารเปลี่ยนแปลง

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565

27,887,690
บาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

3. เพ่ือส ารวจขอ้มลูราคาซ้ือขายที่มผีล
ตอ่ราคาประเมนิที่ดนิ และการจดัเก็บฐ า
นขอ้มลูราคาซ้ือขายพ่ือน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดราคา
หน่วยที่ดนิใหส้อดคลอ้งกับขอ้มลูราคา
ตลาด
4. เพ่ือปรับปรุงชั้นขอ้มลูหน่วยที่ดนิและ
ขอ้มลูราคาซ้ือขายใหค้รบถ้วนและเปน็
ปจัจบุนั เพ่ือใหเ้ปน็ไปตาม
พระราชบญัญตักิารประเมนิราคา
ทรัพยส์นิเพ่ือประโยชน์แหง่รัฐ พ.ศ. 2562

5. เพ่ือจดัท าร่างบญัชรีาคาประเมนิที่ดนิ
และร่างแผนที่ประกอบการประเมนิราคา
ที่ดนิใหค้รอบคลมุและเปน็ปจัจบุนั

7. สถาบนับริหารจดัการธนาคาร
ที่ดนิ  (องค์การมหาชน) (บจธ.)

BR0905MS5 ศึกษาแนวทาง วธิกีาร
 และหลกัเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือธนาคาร
ที่ดนิ เปน็หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ประเมนิ
ราคาที่ดนิเพ่ือสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ที่ดนิ
ที่รัฐจดัใหกั้บ
ประชาชน ในสว่น
ที่ดนิเอกชนที่รัฐจดั
ใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock

เปา้หมาย
1. เพ่ือศึกษาแนวทาง ให ้บจธ. หรือ
ธนาคารที่ดนิรองรับการเปน็หน่วยงานที่
ท าหน้าที่ประเมนิร าค าที่ดนิเพ่ือสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ที่ดนิที่รัฐจดัใหกั้บ
ประชาชน ในสว่นที่ดนิเอกชนที่รัฐจดัให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์รูปแบบ การ
บริหารรและการบงัคับหลกัประกันตาม
กิจกรรม Big Rock

1 ม.ีค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บาท

ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพ่ิมเตมิ

MS 5
ศึกษาความเปน็ไป
ไดใ้นการตั้งหรือ
ควบรวมองค์กรที่
จะชว่ยซ้ือขาย

ที่ดนิดอ้ยค่า สทิธิ
การเชา่ การเชา่ซ้ือ

 โดยการผ่อน
ช าระการประกัน
ความเสี่ยงการใช้
ที่ดนิที่รัฐใหใ้ช ้ให้
เชา่ หรืออ่ืนๆ ใน

เชงิพาณชิย์

แผนปฏริูปประเทศดา้น
สงัคม

ประเดน็การปฏริูป 4 
ระบบสร้างเสริมชมุชน

เขม้แขง็ กิจกรรม 
ผลกัดนั พ.ร.บ. 
ธนาคารที่ดนิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

2. เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียด ในการ
ด าเนินการที่เปน็รูปธรรมและสามารรถ
ด าเนินการไดโ้ดยเร็ว อาท ิวธิกีารการ
ประเมนิมลูค่าที่ดนิแตล่ะประเภท 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิมลูค่าที่ดนิ 
หลกัประกันและความสมัพันธท์าง นิติ
กรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ระวา่งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบที่ดนิ ผู้ประเมนิมลูค่า แหลง่
ทนุ และประชาชนผู้ไดร้ับสทิธ ิใช้
ประโยชน์ในที่ดนิที่รัฐ จดัให ้ตลอดจน
รูปแบบ การบริหารรและการบงัคับ
หลกัประกัน เปน็ตน้

ผลผลติ/ผลลพัธ์
1. รายงานการศึกษาซ่ึงมรีายละเอียด
การด าเนินการอยา่ง เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในการประเมนิราคาที่ดนิเพ่ือ
เพ่ิมมลูค่าที่ดนิ ที่รัฐจดัใหกั้บประชาชน 
ทั้งในสว่นระบบที่ดนิรัฐ และเอกชน เพ่ือ
เปน็รูปแบบในการประเมนิราคาที่ดนิ
3. จดัเตรียมความพร้อมของ บจธ. หรือ
ธนาคารที่ดนิเพ่ือรองรับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

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

BR0905MS2 การสร้างแนวทาง
ความร่วมมอืระหวา่ง
สถาบนัทางการเงิน  
ในการปรับปรุงกลไก
ที่จะท าหน้าที่ประเมนิ
ราคาที่ดนิที่รัฐจดั
ใหกั้บประชาชน 
ระหวา่ง ธ.ก.ส. 
สถาบนับริหารจดัการ
ธนาคารที่ดนิ  
(องค์การมหาชน) 
และส านักงานการ
ปฏริูปที่ดนิเพ่ือ
เกษตรกรรม

เพ่ือมอีงค์กรที่ท าหน้าที่ประเมนิราคา
ที่ดนิ รวมทั้ง ประสานความร่วมมอื
สถาบนัทางการเงินหรือกองทนุเพ่ือให้
สนิเชื่อ และการจดัการหน้ีสนิ รวมถึง
การตดิตามหน้ี เพ่ือการเขา้ถึงแหลง่
เงินทนุในการประกอบอาชพีของ
เกษตรกรและคนยากจนที่ไดร้ับการ
จดัสรรที่ดนิจากรัฐ

ม.ค. - ธ.ค. 65 งบด าเนินการ MS 2

* 9. กรมปา่ไม้ หน่วยงานแจง้วา่ไมม่ี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับร่างแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริูปประเทศดา้น
สงัคม กิจจกรรม
ปฏริูปที่ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

*10. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

หน่วยงานแจง้วา่ไมม่ี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับร่างแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริูปประเทศดา้น
สงัคม กิจจกรรม
ปฏริูปที่ 5

*11. องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก หน่วยงานแจง้วา่ไมม่ี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับร่างแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริูปประเทศดา้น
สงัคม กิจจกรรม
ปฏริูปที่ 5

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
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