
 
 
 
 
 
 

9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสังคม  
 



9. สังคม
 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้างหลักประกนัรายได้หลังวัยเกษียณที่

เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ
1. มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหนจ็บ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 
3. * อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

 BR0902 ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพืน้ที ่
เพือ่ใหส้ามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย

1. มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ีการบรูณาการในระดับพืน้ที่
2. มีการวิเคราะหข์้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์

 BR0903 การปฏรูิปการขึ้นทะเบยีนคนพิการ เพือ่ใหค้นพิการได้รับสิทธิ 
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง

1. การก าหนดค านยิาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกนัแต่ละหนว่ยงาน
2. การแกไ้ขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยืน่ค าขอมีบตัรประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพือ่อ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากดัในการเข้าถึงการ
ออกบตัรประจ าตัวคนพิการ 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกบัหนว่ยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องได้ ภายในป ี2565

 BR0904 การสร้างกลไกทีเ่อื้อใหเ้กดิชุมชนเมืองจัดการตนเอง 1. มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ .ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

 BR0905 การสร้างมูลค่าใหก้บัทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บัประชาชน 1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิปและนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมาย
อื่นๆ อันจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่น ตามทีก่ฎหมายอนญุาตใหท้ า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีดิ่น และเร่ิมประเมินมูลค่าทีดิ่นของส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเนน้ทีดิ่นกรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้ขายใหก้บัเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนบุญัญัติอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจัดทีดิ่นใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัส านกังาน การ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม เพือ่ใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นได้
4. เร่ิมปฏบิติัการใหเ้ช่าซ้ือทีดิ่น ส .ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตก
ลงกบักรมทีดิ่นและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางกอ่น

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock) BR0901
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock ประชาชนมคีวามมั่นคงดา้นรายไดเ้มื่อถึงวัยเกษียณอาย/ุหลังพ้นวัยท างาน

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) 

 - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) ม ีพ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิพ.ศ. ....

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

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

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบงัคับใช้

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มขีอ้เสนอแนวทางการปรบักฎระเบยีบ กอช 

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบยีบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุ

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) คณะกรรมการกองทนุการออมแหง่ชาติเหน็ชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช. 

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณา

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

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

ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบงัคับใช้

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

MS 1 ด้านสังคม

กองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบยีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบยีบ กอช.

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

 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 ด้านสังคม

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64

ธ.ค.-64

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก.ย.-64

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของร่างพระราชบญัญัติกองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
 กบช.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การมรีะบบการออมเพ่ือสรา้งหลักประกันรายไดห้ลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เม.ย.-64

MS1.1 MS1.2 MS1.3 
MS1, 

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

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน)
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  - ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  - กรุงเทพมหานคร

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มรีะบบการจัดเก็บขอ้มลูและจัดท าฐานขอ้มลูกลางทางสังคมที่มกีารบรูณาการในระดบัพ้ืนที่
เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน
เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มกีารวิเคราะหข์อ้มลูและจัดกลุ่มการใชข้อ้มลูในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง
เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มกีารสื่อสารและบรหิารจัดการขอ้มลู
เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) สร้างความรู้และความเข้าใจใหป้ระชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) มรีะบบคลังความรูด้า้นอาชพีดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X01 โครงการพฒันา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระยะที่ 2

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 -

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ผลักดนัใหม้ฐีานขอ้มลูทางสังคมและคลังความรูใ้นระดบัพ้ืนที่ เพ่ือใหส้ามารถจัดสวัสดกิารและสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชพีที่ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย

1. ชมุชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพ้ืนที่ที่เปดิเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือใหท้กุภาคส่วนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนดนโยบายและแก้ไข
ปญัหาที่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่

2. บคุคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลังขอ้มลู ส าหรบัการประกอบอาชพีที่รวดเรว็ น่าเชื่อถือ และมอีาชพีเพ่ือใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้บั
ขอ้มลูที่ถูกตอ้งและสรา้งสรรค์

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

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

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

BR0902

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค.-ธ.ค. 64

ชื่อเปา้หมายย่อย (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 MS3.1 

MS3.2 MS4.1, MS4.2 MS2.2 MS1.2, MS1.3 

MS2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X02 โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ วิเคราะห ์
และประมวลผล
ข้อมูล

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

          1,440,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0902X03 โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพฒันาชุมชน BR0902X04 การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพฒันา
ชุมชน

12.9 ล้านครัวเรือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

      413,418,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมการปกครอง BR0902X05 โครงการพฒันา
ต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon 
Smart Team)

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

    2,701,876,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X06 โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อบริหาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

        30,245,400 MS 1 - MS3

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X07 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

        27,294,440 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0902X08 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ (1
 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 
3,000 ต าบล

กุมภาพนัธ์ - 
ธันวาคม 2564

  10,629,600,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS 4

"เปา้หมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล
 การบนัทกึข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานบนัทกึข้อมูล
2) มีระบบการบริการบนัทกึข้อมูล
มาตรฐานแบบบรูณาการ ส าหรับ
การสงเคราะหแ์ก่กลุ่มเปา้หมาย 
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง 
พม. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล  เพื่อเตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการใหบ้ริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และใหบ้ริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบใหป้ระชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ BR0902X09 โครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด 
(โครงการส่งเสริม 
และเพิ่มองค์
ความรู้ในการบรู
ณาการสถิติจาก
ข้อมูลการ
บริหารงานและ
สถิติจากการ
ส ารวจในระดับ
พื้นที)่

งบประมาณ 2565 MS 3

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

BR0902X10 โครงการฝึกอบรม
นักจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิารแหง่ชาติ  - องค์กรด้านคนพกิาร  - กระทรวงมหาดไทย

 - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงแรงงาน  - ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  - ส านักงานสถิติแหง่ชาติ -กรมการแพทย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปจัจุบนัมคีวามแตกตา่งกันแตล่ะหน่วยงาน

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) การประเมินความพกิารเชิงประจักษ ์

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) การส ารวจคนพกิารที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพกิาร

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ลดเอกสารประกอบการยืนค าขอมีบตัรประจ าตัวคนพกิาร 

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) การเชื่อมโยงขอ้มลู การจัดท าระบบขอ้มลูดา้นคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้นคนพิการ

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบตัรประจ าตัวคนพกิาร ณ สถานพยาบาล

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) การพฒันาระบบบตัรประจ าตัวคนพกิารแบบอิเล็กทรอนิกส์

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ระบบฐานขอ้มลูคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งได ้ภายในป ี2565

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

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพกิารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การปฏริปูการขึ้นทะเบยีนคนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง

(1) คนพิการทกุคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อย่างมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างทั่วถึง 
เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัการสนับสนุนอย่างรอบดา้น

การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพกิาร ค านิยามใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกัน

การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแหง่ชาต ิว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขการยื่นค าขอมบีตัรประจ าตวั คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
การออกบตัรประจ าตวัคนพิการ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม 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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส 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 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - ม.ีค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

MS1.1, MS1.2, MS2.1 MS1.3, MS3.1 MS3.2,  MS4.1 

MS4 MS1, MS2 MS3 
MS4.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร

BR0903X01 การเชื่อมโยงข้อมูล
 การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพกิาร

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัร
ประจ าตัวคนพกิาร ณ 
สถานพยาบาลและระบบบตัร
ประจ าตัวคนพกิารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร

BR0903X02 กิจกรรมปฏรูิปการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อ
การพฒันา
คุณภาพชีวิตค
พกิาร

 - คนพกิารสามารถเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
 - การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ 
สวัสดิการคนพกิารกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น สงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น)
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X01 การจัดท าระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

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

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

มีระบบการติดตามผลการจัดต้ังชุมชน และผลการด าเนินงานของชุมชน

มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

มแีนวทางในการจัดตั้งชมุชนและแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการชมุชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมุชน

มีแนวทางการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพฒันาศักยภาพชุมชน

มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ.ศ. ....

จัดท าร่างระเบยีบและเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วามเหน็ชอบร่างระเบยีบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบยีบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

กทม. ทบทวนระเบยีบที่เก่ียวขอ้งกับกลไกส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของชมุชน

แก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพฒันาชุมชน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .....
แก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-ก.ย. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค.64 - ม.ค. 65

มีคู่มือการปฏบิติังานส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคู่มือการปฏบิติังานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มกีลไกการตดิตามผลการจัดตั้งชมุชนและประเมนิศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

พ.ค.-ส.ค. 64

การสรา้งกลไกที่เอ้ือใหเ้กิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ค.-พ.ค. 64

ม.ค.-เม.ย. 64

เม.ย.-พ.ค. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

MS1 
MS2 MS1.1 

MS2.1, MS2.2 

MS3.1 

MS3.2 

MS4.1, MS4.2 MS3 

MS1.2 

MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X02 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
ด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและส าหรับ
คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพทัยา 1 แหง่

พฤษภาคม 2564 -
 มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : 
จัดท าในรูปแบบ 
e-book โดยไม่ใช้

งบประมาณ

MS 3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น BR0904X03 การติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและ
 การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพทัยา 1 แหง่

ตุลาคม 2564 -
ธันวาคม 2565

MS 4

กรุงเทพมหานคร BR0904X04 การแก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

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

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

กรุงเทพมหานคร BR0904X05 การแก้ไขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพฒันาชุมชน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ.
 .....

แก้ไขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการ
พฒันาชุมชน 
(ฉบบัที่ ...) พ.ศ.
 ..... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหง่ชาต ิ(สคทช.)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แหง่ชำติ (สคทช.)

BR0905X01 โครงกำรศึกษำ
ควำมเปน็ไปได้ใน
กำรด ำเนินงำน
เพื่อกำรสร้ำง
มูลค่ำที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน

ศึกษำแนวทำง มำตรกำรในกำร
สร้ำงมูลค่ำทุ่ดินที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชนเพื่อใหเ้ปน็ไปตำม
เปำ้หมำยของกิจกรรมปฏรูิปที่ 5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บำท

เสนอขอ
งบประมำณ 

ประจ ำป ีพ.ศ. 
2565

MS 1
MS 5

 - ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  - ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
- กรมธนำรักษ ์ - กรมที่ดิน  - สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหง่ชาต ิเรือ่ง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิปฏริปูและนโยบายจัดที่ดนิใน
กฎหมายอ่ืนๆ อันจะมผีลกับการเพ่ิมมลูค่าที่ดนิ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหท้ า

ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการตั้งหรอืควบรวมองค์กรที่จะชว่ยซ้ือขายที่ดนิดอ้ยค่า สิทธิการเชา่ การเชา่ซ้ือ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใชท้ี่ดนิที่รฐัใหใ้ชใ้หเ้ชา่ หรอือ่ืนๆ ในเชงิพาณิชย์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ตดิตามอนุบญัญตัอ่ืินๆ ที่เก่ียวกับการจัดที่ดนิใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับส านักงาน 
การปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิได้

เริม่ปฏบิตักิารใหเ้ชา่ซ้ือที่ดนิ ส.ป.ก. โดยความสมคัรใจของเกษตรกรเทา่ที่เหมาะสมและจ าเปน็ ทั้งการสรา้งความ
ตกลงกับกรมที่ดนิและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้านสังคม 

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดองค์กรในการประเมนิมลูค่าที่ดนิ และเริม่ประเมนิมลูค่าที่ดนิของส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดบัแรก โดยเน้นที่ดนิกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ไดข้ายใหกั้บเอกชนไปแล้ว

การสรา้งมลูค่าใหกั้บที่ดนิที่รฐัจัดใหกั้บประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนที่ไดร้บัการจัดสรรที่ดนิจากรฐั สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ หรอืหนังสือ/เอกสารใหใ้ชท้ี่ดนิที่ไดร้บัจากรฐัไปใชเ้ปน็
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทนุสาหรบัการประกอบอาชพี

MS1 MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

BR0905X02 โครงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินท ำกิน
แก่เกษตรกรรำย
ย่อยแล
ผู้ด้อยโอกำส 
กิจกรรม
กำรศึกษำ
ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำร
ปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและ
ประชำชน

เพื่อใหไ้ด้ร่ำงพระรำชบญัญัติกำร
ปฏรูิปที่ดินฉบบัใหม่ ทั้งฉบบัที่มี
ควำมทนัสมัยและสอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปจัจุบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บำท

งบประมำณ
ประจ ำป ีพ.ศ. 

2564

MS 3
MS 4

กรมธนำรักษ์ BR0905X03 กำรส ำรวจข้อมูล
และปรับปรุง
รำคำประเมินที่ดิน
 ใน
กรุงเทพมหำนคร
และ ในภมูิภำค

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

18,002,750 บำท

ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2565
27,887,690

บำท

งบประมำณ
แผ่นดินประจ ำป ี
พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2565

MS 2

สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำร
ที่ดิน  (องค์กำรมหำชน) (บจธ.)

BR0905X04 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บำท

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

แผนปฏรูิปประเทศ
ด้ำนสังคม

ประเด็นกำรปฏรูิป 4
 ระบบสร้ำงเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม ผลักดัน 
พ.ร.บ. ธนำคำรที่ดิน

เปำ้หมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให ้บจธ. 
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเปน็
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินร ำค ำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดใหก้ับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดใหป้ระชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อใหไ้ด้รำยละเอียด ในกำร
ด ำเนินกำรที่เปน็รูปธรรมและสำ
มำรรถด ำเนินกำรได้โดยเร็ว อำท ิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพนัธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ 
แหล่งทนุ และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
 ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกัน เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซ่ึงมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรอย่ำง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
 และเอกชน เพื่อเปน็รูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
 หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

ศึกษำแนวทำง 
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เปน็
หน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน 
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ใน
กำรต้ังหรือควบ
รวมองค์กรที่
จะช่วยซ้ือขำย
ที่ดินด้อยค่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ 
กำรเช่ำซ้ือ โดย
กำรผ่อนช ำระ
กำรประกัน
ควำมเส่ียงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ใหเ้ช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์

1. เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล ให้
เปน็ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับ
กำรน ำเข้ำระบบประเมินรำคำที่ดิน
2. เพื่อส ำรวจข้อมูลหน่วยงำนที่ดิน
ที่มีผลต่อกำรประเมินรำคำที่ดิน
และน ำไปใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ปรับปรุงหน่วยงำนที่ดินส ำหรับ
ก ำหนดหน่วยงำนที่ดินเพิ่มเติมต ำม
ข้อเทจ็จริงของสภำพพื้นที่ที่มีกำร
เปล่ียนแปลง
3. เพื่อส ำรวจข้อมูลรำคำซ้ือขำยที่
มีผลต่อรำคำประเมินที่ดิน และ
กำรจัดเก็บฐ ำนข้อมูลรำคำซ้ือ
ขำยพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
พจิำรณำก ำหนดรำคำหน่วยที่ดิน
ใหส้อดคล้องกับข้อมูลรำคำตลำด
4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ที่ดินและข้อมูลรำคำซ้ือขำยให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพื่อให้
เปน็ไปตำมพระรำชบญัญัติกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แหง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพื่อจัดท ำร่ำงบญัชีรำคำ
ประเมินที่ดินและร่ำงแผนที่
ประกอบกำรประเมินรำคำที่ดินให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปำ้หมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให ้บจธ. 
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเปน็
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินร ำค ำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดใหก้ับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดใหป้ระชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อใหไ้ด้รำยละเอียด ในกำร
ด ำเนินกำรที่เปน็รูปธรรมและสำ
มำรรถด ำเนินกำรได้โดยเร็ว อำท ิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพนัธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ 
แหล่งทนุ และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
 ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบงัคับหลักประกัน เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซ่ึงมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรอย่ำง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดใหก้ับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
 และเอกชน เพื่อเปน็รูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
 หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

ศึกษำแนวทำง 
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เปน็
หน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ที่ดินที่รัฐจัด
ใหก้ับประชำชน 
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ใน
กำรต้ังหรือควบ
รวมองค์กรที่
จะช่วยซ้ือขำย
ที่ดินด้อยค่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ 
กำรเช่ำซ้ือ โดย
กำรผ่อนช ำระ
กำรประกัน
ควำมเส่ียงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ใหเ้ช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์
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