9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสังคม
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

9. สังคม
BR0901 การมีระบบการออมเพือ่ สร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช
3. * อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพืน้ ที่
1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ ีการบูรณาการในระดับพืน้ ที่
เพือ่ ให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง

1. การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ จั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยืน่ คาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพือ่ อานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการ
ออกบัตรประจาตัวคนพิการ
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้ ภายในปี 2565

BR0904 การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กบั ทีด่ ินทีร่ ัฐจัดให้กบั ประชาชน

1. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินปฏิรูปและนโยบายจัดทีด่ ินในกฎหมาย
อื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่ มูลค่าทีด่ ิน ตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทา
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ ินของสานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นทีด่ ินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กบั เอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบญ
ั ญัติอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดทีด่ ินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสานักงาน การ
ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได้
4. เริ่มปฏิบตั ิการให้เช่าซื้อทีด่ ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าทีเ่ หมาะสมและจาเป็น ทัง้ การสร้างความตก
ลงกับกรมทีด่ ินและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0901

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

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
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

มีขอ้ เสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ 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
* อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS2.1, MS2.2

MS1,
MS1.4, MS2.3

MS1.3

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้ ร่าง พ.ร.บ. กบช.
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ มีผลบังคับใช้
ที่เพียงพอ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

195 (ล้านบาท)

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

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

MS 1

ด้านสังคม

MS 2

ด้านสังคม
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

ผลักดันให้มฐี านข้อมูลทางสังคมและคลังความรูใ้ นระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

BR0902

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สาหรับการประกอบอาชีพที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รบั
ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรุงเทพมหานคร

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
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)

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มกี ารบูรณาการในระดับพื้นที่
มีกลไกและกระบวนงานในการดาเนินงาน
มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดกลุ่มการใช้ขอ้ มูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มีระบบคลังความรูด้ า้ นอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอร์ม (Platform) เรื่อง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1

MS2.1

MS1.2, MS1.3

MS2
MS2.2

MS3.1

MS3
MS3.2

MS4
MS4.1, MS4.2

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X01 โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
ระบบข้อมูลกลาง แห่ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระยะที่ 2

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ธันวาคม 2564 กรกฎาคม 2565

6,623,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2

-
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รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X02 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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0902X03 โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

47,100,000

MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน

BR0902X04 การบริหารการ
จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนา
ชุมชน

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

413,418,000

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กรมการปกครอง

BR0902X05 โครงการพัฒนา จานวน 7,255 ตาบล
ตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon
Smart Team)

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

2,701,876,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

BR0902X06 โครงการบูรณา เชิงผลผลิต
การฐานข้อมูล
1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
ขนาดใหญ่ (Big และบูรณาการข้อมูลทั้งภายใน
Data) เพื่อบริหาร และภายนอกกระทรวง พม.
สวัสดิการสังคม
2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่รองรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

30,245,400

MS 1 - MS3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

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

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

27,294,440

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS3
งบประมาณในปี 65

กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2564

10,629,600,000

เงินนอก
MS 1 - MS 4
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

12.9 ล้านครัวเรือน

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล
การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ สาหรับ
การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง
พม. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล เพื่อเตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้

กระทรวงการอุดมศึกษา
BR0902X08 โครงการยกระดับ มี Community Big Data ของ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เศรษฐกิจและ
3,000 ตาบล
สังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (1
ตาบล 1
มหาวิทยาลัย)

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3
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สานักงานสถิติแห่งชาติ

รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn ดาเนินงาน
)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

BR0902X09 โครงการพัฒนา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด
(โครงการส่งเสริม
และเพิ่มองค์
ความรู้ในการบูร
ณาการสถิติจาก
ข้อมูลการ
บริหารงานและ
สถิติจากการ
สารวจในระดับ
พื้นที)่

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ BR0902X10 โครงการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,848
สร้างเสริมสุขภาพ
นักจัดการข้อมูล แห่ง
ระดับท้องถิ่น
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ที่มาของ
งบประมาณ

(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ

MS 3

MS 1 - MS3
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รบั สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) คนพิการทุกคนไม่มขี อ้ จากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
(2) ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบนั และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
เพื่อให้คนพิการได้รบั การสนับสนุนอย่างรอบด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ - องค์กรด้านคนพิการ - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สานักงานสถิติแห่งชาติ -กรมการแพทย์

BR0903

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

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

การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ที่ปจั จุบนั มีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน

ม.ค.64 - มี.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

การแก้ไขการวินิจฉัย 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)

การสารวจคนพิการที่ตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

ม.ค.64 - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขการยื่นคาขอมีบตั รประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึง
การออกบัตรประจาตัวคนพิการ

ม.ค. 64 - มี.ค. 65

ลดเอกสารประกอบการยืนคาขอมีบตั รประจาตัวคนพิการ

ม.ค.64 - มี.ค.65

การเชื่อมโยงข้อมูล 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

ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ 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 สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3, MS3.1

MS3
MS3.2, MS4.1

MS1, MS2

MS4
MS4.2

MS1.1, MS1.2, MS2.1
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903X01 การเชื่อมโยงข้อมูล มีระบบการให้บริการ (One Stop
การจัดทาระบบ Services) ในการออกบัตร
ข้อมูลด้านคนพิการ ประจาตัวคนพิการ ณ
สถานพยาบาลและระบบบัตร
ประจาตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 30 กย. 64

5,000,000

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903X02 กิจกรรมปฏิรูปการ
เข้าถึงสิทธิเพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตค
พิการ

1 ต.ต. 64 30 ก.ย. 65

64,101,200

- คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
- การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ
สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1 - MS 4

เสนอขอตั้ง
MS 1 - MS 4
งบประมาณในปี 65
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดว้ ยตนเอง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR0904

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (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. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
มีแนวทางการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
มีคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
มีระบบการติดตามผลการจัดตั้งชุมชน และผลการดาเนินงานของชุมชน
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

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 ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS3.1

MS1
MS1.2

MS2

MS4.1, MS4.2

MS3

MS2.1, MS2.2

MS4

MS3.2

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X01 การจัดทาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. ....

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

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

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X02 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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0904X03 การติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
กรุงเทพมหานคร
BR0904X04 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

เทศบาลจานวน
ตุลาคม 2564 2,472 แห่ง และ
ธันวาคม 2565
เมืองพัทยา 1 แห่ง
แก้ไขระเบียบ
มกราคม 2564 กทม. ว่าด้วย
กันยายน 2564
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
พ.ศ.... จานวน 1
ฉบับ

MS 4

กรุงเทพมหานคร

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

MS 2

BR0904X05 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
.....

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มกราคม 2564 กันยายน 2564

MS 2
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านสังคม
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านสังคม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การสร้างมูลค่าให้กับที่ดนิ ที่รฐั จัดให้กับประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รบั การจัดสรรที่ดนิ จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดนิ ที่ได้รบั จากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
- สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
- กรมธนำรักษ์ - กรมที่ดิน - สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

BR0905

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

นาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ เรือ่ ง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ปฏิรปู และนโยบายจัดที่ดนิ ใน
กฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดนิ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทา

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดนิ และเริม่ ประเมินมูลค่าที่ดนิ ของสานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดนิ กรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ติดตามอนุบญ
ั ญัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดนิ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
การปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ได้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เริม่ ปฏิบตั กิ ารให้เช่าซื้อที่ดนิ ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจาเป็น ทั้งการสร้างความ
ตกลงกับกรมที่ดนิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดนิ ด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการ
ผ่อนชาระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดนิ ที่รฐั ให้ใช้ให้เช่า หรืออื่นๆ ในเชิงพาณิชย์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2, MS3, MS4, MS5

MS1

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำติ (สคทช.)

BR0905X01

โครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ใน
กำรดำเนินงำน
เพื่อกำรสร้ำง
มูลค่ำที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน

ศึกษำแนวทำง มำตรกำรในกำร
สร้ำงมูลค่ำทุ่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชำชนเพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของกิจกรรมปฏิรูปที่ 5

ม.ค. - ธ.ค. 65

5,000,000
บำท

เสนอขอ
งบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.
2565

MS 1
MS 5

12/13
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

BR0905X02

กรมธนำรักษ์

BR0905X03

โครงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินทำกิน
แก่เกษตรกรรำย
ย่อยแล
ผู้ด้อยโอกำส
กิจกรรม
กำรศึกษำ
ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและ
ประชำชน
กำรสำรวจข้อมูล
และปรับปรุง
รำคำประเมินที่ดิน
ใน
กรุงเทพมหำนคร
และ ในภูมิภำค

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำร BR0905X04
ที่ดิน (องค์กำรมหำชน) (บจธ.)

ศึกษำแนวทำง
วิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ให้
บจธ. หรือ
ธนำคำรที่ดิน เป็น
หน่วยงำนที่ทำ
หน้ำที่ประเมิน
รำคำที่ดินเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
ประชำชนใช้
ประโยชน์ตำม
กิจกรรม Big Rock

เพื่อให้ได้ร่ำงพระรำชบัญญัติกำร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่ ทั้งฉบับที่มี
ควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั

4,879,100
บำท

งบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.
2564

1. เพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล ให้
ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปีงบประมำณ
งบประมำณ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับ
พ.ศ. 2564
แผ่นดินประจำปี
กำรนำเข้ำระบบประเมินรำคำที่ดิน
18,002,750 บำท พ.ศ. 2564 และ
2. เพื่อสำรวจข้อมูลหน่วยงำนที่ดิน
พ.ศ. 2565
ที่มีผลต่อกำรประเมินรำคำที่ดิน
ปีงบประมำณ
และนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
พ.ศ. 2565
ปรับปรุงหน่วยงำนที่ดินสำหรับ
27,887,690
กำหนดหน่วยงำนที่ดินเพิ่มเติมตำม
บำท
ข้อเท็จจริงของสภำพพื้นที่ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง
3. เพื่อสำรวจข้อมูลรำคำซื้อขำยที่
มีผลต่อรำคำประเมินที่ดิน และ
กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลรำคำซื้อ
ขำยพื่อนำไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดรำคำหน่วยที่ดิน
ให้สอดคล้องกับข้อมูลรำคำตลำด
4. เพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วย
ที่ดินและข้อมูลรำคำซื้อขำยให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
5. เพื่อจัดทำร่ำงบัญชีรำคำ
ประเมินที่ดินและร่ำงแผนที่
ประกอบกำรประเมินรำคำที่ดินให้
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบนั

เป้ำหมำย
1. เพื่อศึกษำแนวทำง ให้ บจธ.
หรือธนำคำรที่ดินรองรับกำรเป็น
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินรำคำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ที่ดิน
ที่รัฐจัดให้กับประชำชน ในส่วน
ที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชำชนใช้
ประโยชน์รูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อให้ได้รำยละเอียด ในกำร
ดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมและสำ
มำรรถดำเนินกำรได้โดยเร็ว อำทิ
วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่ดินแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
และควำมสัมพันธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ
แหล่งทุน และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกัน เป็นต้น

1 มี.ค. 2564 31 ก.ย. 2565

12,000,000
บำท

MS 3
MS 4

MS 2

ขอรับจัดสรรงบ MS 5
แผนปฏิรูปประเทศ
กลำงเพิ่มเติม ศึกษำควำม
ด้ำนสังคม
เป็นไปได้ใน
ประเด็นกำรปฏิรูป 4
กำรตั้งหรือควบ ระบบสร้ำงเสริม
รวมองค์กรที่
ชุมชนเข้มแข็ง
จะช่วยซื้อขำย
กิจกรรม ผลักดัน
ที่ดินด้อยค่ำ
พ.ร.บ. ธนำคำรที่ดนิ
สิทธิกำรเช่ำ
กำรเช่ำซื้อ โดย
กำรผ่อนชำระ
กำรประกัน
ควำมเสี่ยงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
ใช้ ให้เช่ำ หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พำณิชย์

สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชำชน
ในส่วนที่ดิน
เอกชนที่รัฐจัดให้
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ประชำชนใช้
โครงการ/การ
ตำม***
(BR0101Xnn) ประโยชน์
ดาเนินงาน
กิจกรรม Big Rock

และกำรบังคับหลักประกันตำม
กิจกรรม Big Rock
2. เพื่อให้ได้รำยละเอียด ในกำร
13/13
ดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมและสำ
มำรรถดำเนินกำรได้โดยเร็ว อำทิ
วิธีกเป้
ำรกำรประเมิ
นมูลตค่/ผลลั
ำที่ดินพแต่ธ์
าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ละประเภทของโครงการ
หลักเกณฑ์ในกำร
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ประเมินมูลค่ำที่ดิน หลักประกัน
โครงการ
และควำมสัมพันธ์ทำง นิติกรรมใน
รูปแบบต่ำง ๆ ระว่ำงหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่ำ
แหล่งทุน และประชำชนผู้ได้รับ
สิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รัฐ จัดให้
ตลอดจนรูปแบบ กำรบริหำรร
และกำรบังคับหลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รำยงำนกำรศึกษำซึ่งมี
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม
2. ระบบในกำรประเมินรำคำที่ดิน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำที่ดิน ที่รัฐจัดให้กับ
ประชำชน ทั้งในส่วนระบบที่ดินรัฐ
และเอกชน เพื่อเป็นรูปแบบใน
กำรประเมินรำคำที่ดิน
3. จัดเตรียมควำมพร้อมของ บจธ.
หรือธนำคำรที่ดินเพื่อรองรับกำร
ดำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ที่มาของ
งบประมาณ

กำรเช่ำซื้อ โดย
กำรผ่อนชำระ
กำรประกัน
ควำมเสี่ยงกำร
ใช้ที่ดินที่รัฐให้
กรณีเป็นการ
ใช้ ให้ส่งเช่ผลต่
ำ หรืออ
ดาเนินการตาม
อืเป้
่นๆาหมายย่
ในเชิง อย
พำณิ
ย์ า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ได้มชากกว่
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

