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สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

o

0

fl1'tJ1..
CiI

m1JYl~~'n'lIfl
Yl.I'1.i562

I

~~~ flI11m

tJ

~

~

CIIcf

C\

dQ

<dI

II

C\

v.J

£JVlG'l
nLflruen LLG'l
~15 fl1'~tJ~'llf1 ~ fl~ flI~tJ1tm..J'¬ ll\lVl~ (tltJtJVl 2)

1J1m1 16 n1Vl'IJ~1~~1'IJ~1"llfl1';i~~vl1LLe.J'lJtJ~tM~1"11fl1~"Um~1'U';i1"llfl1~

L~EJ~~vl1b ~'lJbbe.J'IJ~1tJ

~\l~'¬ ll\l~'¬ ll~fI~'¬ ll\lntJEJVl51'11~(Jl4"111~bbe.J'lJbb~tJVlbbe.J'lJfl1~tJ11~tJtJ~~ LVlI'1 bLe.J'U~~'lJ1bl'1';i~~n~ bbG'l~61\lfl1J

"

,

""

..

'i

",

~~

.. .,j

''''

.,j.,j.,j

~

1

IIJ

1"

LL'IIf\l"ll1(Jl'IJ~EJtJ1EJ'lJ'¬ ll\lflru~~1ij1J'UmVlLL(lG'l\l(Jl'¬ ll~~~.fl1LbG'l~bLe.J'U'¬ ll'UVlbfl£J1'lJ'¬
LLG'l~'lJ1J1t11~1
ll\l
9 fl1Vl'UI'I Vl
1'U11';i~b~1J Lb~flfl1~~I'Ivl1

...

0

LLe.J'UtJ~U~';i1"11fl1~'lJeJ\l~1'U~1"llfl1~L tJ'UbLe.J'IJ~1tJ1~~~vl1L tJ'UbLe.J'U~11Jml'l£Ji1

~1\l~~EJ~L1G'l1~\lLL9ltJ\ltJth~1J1ru Yl.I'1. 2563 fi\ltJ\ltJtJ~~1J1ru

Yl.I'1. 2565 ~\l,r'U'Vlfl~1'IJ~1"llfl1~~eJ\lVltJVl1'U

bLe.J'UtJ~tM~1"11fl1~'lJeJ\lVl"h
£J\l1'U1~LtJ'U1tJ(Jl11J-rreJn1Vl'UI'I~\l
fl~11
LLe.J'lJtJ~u~h1"llfl1~
Yl.I'1. 2563-2565)

5 tJ 'lJ'¬ ll\l~1,rfl\l1'Ufl1~tJ~~tJ~~'lJL~mfl~mm~1J

(11~~bL~fl

~I'Ivl1~'IJ~1flfl1~VlUV11'ULbe.J'lJtJ~U~fl1~~1'Ufl1~tJ~~tJ~~'lJL~mflm~m~1J

3 tJ

Yl.I'1.2561-2565

LI'IEJlJl(Jl~tJ~~~\l1"iL~ '¬ llVltJVl1'IJLbe.J'UtJij
U&h1"llfl1~'lJ'¬ ll\l~1,rfl\l1'Ufl1~tJ~ ~tJ~ ~'lJL~eJbfl~(Jl~ m~1J 1~~ '¬ 1'1
llfI~ eJ\lntJ
EJVl51'11?!(Jl
i"ll1~

"

I

Lbe.J'U
bL~tJVl.fl1EJ1~ EJVl51'11~(Jl
{"ll1~ bLe.J'IJ
fl1';itJ 11~\J\J~~ LVlI'1 bbe.J'IJ~~'U1bl'1';i~1ijn~LbG'l~61\lfl1J

cr

c\

"

Q.J

...

q.,J

I

~"d

cv

d d

""

II

cv

LL'IIf.:t"ll1(Jl 'U~EJtJ1 EJ'lJ
eJ\l fI ru~~1ij1J'UmVl bb(lG'l\l(JleJ~~?!.fl1
LLG'l~
Lbe.J'U
eJ'UVlLflEJ1"UeJ\l(JlG'l
eJI'I~'ULL'UTVl1\l fl1~Yl~'U1
...

seuimnrrrs 1VlEJ4.0 hw 1~i1fl1~~1'1 m~tJ1'Ufl1~~~vl1bbe.J'IJ LLtJtJi1~1'U~11J ~1 nu,flG'l1 m~\l~1'IJflG'l1\l
""

.,j,

~. I

w ""

G.'1

.1

.1.,j.1

'"

d

~I

0

bLG'l
~~1'IJ

1

.lJ1J.fl1f1 LYleJ~11Jn'U1 LfI~1~Vl u~~L~'U1JtyVl1 ~ u?!~~fI fl1~L ue EJ'ULb
uG'l\lVl1\l~\lfl1J LYleJ'U11J1b
u'ULb'U1Vl1\l 'Ufl1~
n 1Vl'Ul'lm'¬ lltJ'ULEJtJ1EJrnnu fl1';itJ~u~

\l1'IJ LbG'l~-rrtJ
bfl~ '¬ ll'Ufl1~~1 bij'U\l1'U"UeJ\l~1,r m1'Ufl1~tJ~

~\J~ ~'Ub~ eJ

Lflm~fl~~1J 1~i1m11J~'IJ?!lJEJ L'llf1J1~?!1JnUfl1~b \J~£J'Ubb\JG'l\l L~'¬ ll1
~tJ~~G'l161EJ~I'1t1"eJ\lI"ifl1';i~1'U
fl1~tJ~Vl1~
,
'"

J'.,j.

I"" • I.,j""

~I'Ifl1~Yl'UVlufl~u'Vl~'IJ
d.J\J

.,:

'"

Jt

.,j

",.,j""

bYl1Jl'1nW11YlYl'U'Vlbn~mm~1J EJm~~tJflru.fl1Yl"ll1(JlLfl~(Jl~m
It

~1,rfl\l1'Ufl1~\Jii~tJ~~'UL
9leJVltJ1EJ\l1'IJ
1 'lJ61\lnl'l b~ml11

~mn~(Jl~m';i1J

,

?!fI111Jm?!fl"
lU
'I

'llfl\li1bbt:-J'IJ\JiitM~1"llfl1~tlutJ'd

ilbtJ'lJmeJtJbb'U1'Vl1\l1'Ufl1';i-rrtJbfl~ '¬

~~ b~'UtJ~~ LEJ"IIt1

ll'U\l1'U\Jii~\J~~'lJb~mn~(Jl~m~1J1

~L ~'Ue.JG'l

'1.
eJEJ1\lb
1J'U~\J5~~1J bYleJu~~~EJ"ll'U(Jlmfl~(Jl~m (Jl'¬ ull
,

~I

d.1

'i~'

1

"

('U1EJ1ru~L';i~t1 'VlfYl6~\l?!'lJ)
,
LG'l'lJ16fl1~~1,r fl\l1'IJ fl1 ~\Jii~tJ~~'U L~ eJLfl~(Jl~m~1J
~

n

\J)G'l1f11J
2562

สำรบัญ
เนื้อหำ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2365)
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ความเป็นมา
1.4 โครงสร้างอานาจหน้าที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.5 สถานภาพกาลังคนของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.6 ข้อมูลอายุข้าราชการและวุฒิการศึกษาของบุคลากร
1.7 ข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการในช่วง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
1.8 การดาเนินงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.9 ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
1.9.1 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
1.9.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ
1.9.3 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.9.4 ความคาดหวังของผู้บริหาร
1.10 ประเด็นสาคัญของการขับเคลื่อน
ส่วนที่ 2 ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
2) ประเด็น พลังทางสังคม
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เนื้อหำ
3) ประเด็น การเกษตร
4) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
5) ประเด็น การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
6) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
7) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ด้านเศรษฐกิจ
3) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมายรวม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.4 คาแถลงนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
3.1.2 พันธกิจ (Mission)
3.1.3 เป้าประสงค์องค์การ (Organizational Goal)
3.1.4 ค่านิยมหลัก (Core Value)
3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดหาพื้นที่มาดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาองค์การ
ค
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 – 2565)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)
4.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
4.3 วิธีการติดตามและประเมินผล
4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ภำคผนวก
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หน้ำ
88
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88
90
90
90
90
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สำรบัญแผนภำพ
แผนภำพ
แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แผนภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
แผนภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
แผนภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
แผนภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)
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6
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สำรบัญตำรำง
ตำรำง
ตารางที่ 1 สรุปสถานภาพกาลังคนของ ส.ป.ก.
ตารางที่ 2 ข้าราชการเกษียณอายุราชการในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565
แยกตามประเภทตาแหน่ง/ระดับ
ตารางที่ 3 ข้าราชการเกษียณอายุราชการในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 แตกตามประเภทสายงาน
ตารางที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบความความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของผู้บริหาร
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ

ฉ
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13
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21

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2532) ประกำศบังคับใช้
เพื่ อแก้ ไขปั ญหำกำรสู ญเสี ยสิ ทธิ ในที่ ดิ นของเกษตรกร ตลอดจนกำรช่ วยเหลื อให้ เกษตรกรได้ มี ที่ ดิ นท ำกิ น
เพื่อ กำรประกอบอำชีพ เกษตรกรรมอย่ ำ งเพี ยงพอและยั่ งยื น โดยนำที่ ดิน ของรัฐ หรือ ที่ดิ นเอกชนที่รั ฐ ซื้ อ
หรื อเวนคืน จำกเจ้ ำของที่ดิน ซึ่งมิไ ด้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้ว ยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิ ทธิตำมกฎหมำย
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมำจัดให้แก่เกษตรกร ผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อย
ไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพและสถำบันเกษตรกรได้เช่ำซื้อ เช่ำ หรือเข้ำทำประโยชน์ในที่ดิน ทั้งยังเป็นกำรปรับปรุงสิทธิ
กำรถื อ ครองที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ถู ก กฎหมำย ปรั บ ปรุ ง แนวเขตที่ ดิ น เพื่ อ ลดควำมขั ด แย้ ง ระหว่ ำ งเกษตรกร
และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพิ่มโอกำสให้บุตรหลำนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับโอนสิทธิ/มรดกสิทธิ
สำมำรถเข้ ำ ท ำประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ต่ อ จำกบิ ด ำ มำรดำ เพิ่ม โอกำสเข้ ำ ถึ ง ที่ ดิ น เพิ่ ม โอกำสเข้ ำ ถึง แหล่ ง ทุ น
จำกสถำบั น กำรเงิ น มี ค วำมมั่ น คงในกำรถื อ ครองที่ ดิ น พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภำพพื้ น ที่ ใ ห้ ส ำมำรถ
ทำกำรเกษตรและอยู่อำศัยได้ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพื้นที่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรกำรผลิ ต ตลอดจนให้ ก ำรสนั บ สนุ น องค์ ค วำมรู้
ทั้ ง ในและนอกอำชี พ เกษตรกรรมเพื่ อ สร้ ำ งอำชี พ และรำยได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร พั ฒ นำสถำบั น เกษตรกร
และอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีกำรดำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร ซึ่งเป็นองค์กร
ของกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจำกนี้ ยังมีกำรดำเนินงำนด้ำนกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
เพื่อเป็ น กองทุน หมุน เวีย นและใช้จ่ ำยเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำรบริห ำรจัดกำรที่ดินของรัฐ
กำรให้กู้ยืมสำหรับกำรพัฒนำอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมถึงกำรใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสีย
สิทธิในที่ดิน
กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม
และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ประเด็นปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก กระจำยกำรถือครองที่ดิน กำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร และกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นพลังทำงสังคม
และเศรษฐกิจฐำนรำก ซึ่งโครงกำร/กิจกรรม ตำมภำระหน้ำที่ของ ส.ป.ก. ส่วนใหญ่จะอยู่ภำยใต้แผนแม่บทฯ
ประเด็น เศรษฐกิจ ฐำนรำก ที่ส อดรั บ กับ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อ ม
และยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย ส.ป.ก. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
และบริ ห ำรจั ดกำรที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมอย่ำ งมีประสิ ทธิภ ำพ มีแผนงำน/โครงกำรส ำคั ญ/โครงกำรริเริ่ ม
จำนวน 16 โครงกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ส.ป.ก.ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินงำนและกำรขอรับงบประมำณ
แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนำศักยภำพเกษตรกร
ผ่ำนนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลำยโครงกำร เพื่อให้ส อดคล้ องกับยุทธศำสตร์ช ำติ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประเด็น เกษตรสร้ำงมูล ค่ำ แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรเกษตร
และประเด็นกำรพัฒนำพื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรู ปที่ดิน และให้ ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนพัฒนำแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงกำรกำรจัดระดับพื้นที่ตำมศักยภำพในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำ อยู่ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจ และสนับสนุนยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
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ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 .แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้เกิดประสิทธิภำพและยั่งยืน มีแผนงำน/โครงกำรสำคัญ/โครงกำรริเริ่ม จำนวน 10 โครงกำร นอกจำกนี้
แผนงำน/โครงกำรส ำคั ญ /โครงกำรริ เ ริ่ ม ภำยใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร เรื่ อ ง กำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพพื้ น ที่
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินมีแผนงำน/โครงกำรสำคัญ/โครงกำรริเริ่ม จำนวน 6 โครงกำร โดย ส.ป.ก.
ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้ 1) กำรทำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนพำคีเพื่อร่วมบูรณำกำร
ด้ำนแหล่งน้ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน 2) กำรพัฒนำแหล่งน้ำและระบบกระจำยน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
3) กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน สนับสนุนและพัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม 4).กำรสนับสนุนให้ดำเนินกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
(เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแปลงชุมชนและแปลงเกษตรกรรม ลดกำรใช้สำรเคมีในระบบกำรผลิต กำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำ
มำใช้กับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพแวดล้อม).5).กำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำพื้นที่ โดยน้อมนำพระรำชดำริ
ตำมแนวทำงโครงกำรเกษตรวิชญำ (ธนำคำรอำหำรชุมชน) และกำรศึกษำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ตำมภู มิสั ง คมมำใช้ใ นกำรพั ฒ นำและพื้ น ฟู ส ภำพแวดล้ อมให้ เป็ น แหล่ ง อำหำรของชุ มชน .6) กำรส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ นระบบกำรผลิ ตเกษตรกรรมยั่งยืน และกำรดำเนินกำรจัดทำบันทึกควำมร่ว มมือระหว่ำงองค์กำร
เพื่อให้กำรสนับสนุนในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (สำธำรณูปโภค) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ทั้งนี้ กำรดำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ส.ป.ก. ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูปองค์กำร ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง พัฒนำองค์กำร มีเป้ำหมำยหลัก
เพื่อเพิ่มกำรให้บริกำรของรัฐ ให้มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร พัฒนำรูปแบบ
และกระบวนงำนกำรให้บริกำรที่จะอำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกรและผู้ติดต่อขอรับบริกำร พัฒนำและปรับปรุง
กระบวนงำนหลักให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนในปีงบประมำณ 2561 -2565 พัฒนำและปรับปรุง
กระบวนงำนด้ำนกำรจัดทำงบประมำณและกำรสร้ำงกลไกติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลัง โดยใช้หลักกำร
ควำมคุ้มค่ำ จัดทำงบประมำณเชิงบูรณำกำร และงบประมำณสอดคล้องกับแผนพัฒนำภำค เพื่อเป็นมำตรำกำร
ประหยัดเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี มุ่งเน้นกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับ 2 และ 3 เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบั ติรำชกำร ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลำกร ส.ป.ก. ยึดค่ำนิยมในกำรทำงำนเพื่อเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก กำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมสำมำรถสูงขึน้ มีควำมมุ่งมั่นและเป็นมืออำชีพ กำรดำเนินงำนของบุคลำกรต้องมีควำมโปร่งใส สุจริต
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริตให้แก่บุ คลำกรขององค์กร สร้ำงและสนับสนุนให้ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ
เข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มเป็ น เครื อข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตในหน่ว ยงำน ส.ป.ก. จัดท ำแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม
ในส่วนที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำน จำนวน 13 โครงกำร ใช้กำรจัดสรรงบประมำณจำกแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
จำนวน 3,029.8955 ล้ำนบำท สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และอยู่ภำยใต้
แผนแม่ บ ทประเด็ น กำรบริ ก ำรประชำชนและประสิ ท ธิ ภ ำพภำครั ฐ และประเด็ น กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
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แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)
ประมำณกำรวงเงินงบประมำณรวม (พ.ศ. 2563 – 2565).จำนวน 13,140,599,400 บำท จำกเงินงบประมำณ
แผ่นดิน 8,628,599,400 บำท เงินรำยได้ของหน่วยงำน 4,512,000,000 บำท ประกอบด้วย
1. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,962,000,000 บำท
(เงินรำยได้ของหน่วยงำน)
2. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำนวน 482,452,800 บำท
3. แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร เรื่ อ ง กำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพพื้ น ที่ เ พื่ อ เกษตรกรรมในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
จำนวน 1,967,245,600 บำท ประกอบด้วย เงินงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 1,217,245,600 บำท เงินรำยได้
ของหน่วยงำน จำนวน 750,000,000 บำท
4. แผนปฏิบั ติ ร ำชกำร เรื่ อง กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชี วิต เกษตรกรในเขตปฏิรู ป ที่ดิ น ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพและยั่งยืน จำนวน 5,699,005,500 บำท ประกอบด้วย เงินงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 3,899,005,500 บำท
เงินรำยได้ของหน่วยงำน จำนวน 1,800,000,000 บำท
5. แผนปฏิบั ติรำชกำร เรื่ อง กำรพัฒนำองค์กำร จำนวน 3,029,895,500 บำท (แผนงำน
บุคลำกรภำครัฐ)
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ส่วนที่ 1
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี
ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
1.1 บทนำ
ประเทศไทยมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง จำกสั ง คมกสิ ก รรมเป็ น สั ง คมที่ ก้ ำ วเข้ ำ สู่
ภำคอุตสำหกรรมทั้งอุตสำหกรรมหนักและอุตสำหกรรมเบำ รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ เศรษฐกิจของประเทศ
มีกำรเติบโตเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ทำให้มีกำรแข่งขันเพื่อชิงควำมได้เปรียบในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อนำมำบริ หำรจั ดกำรในกำรผลิตและกำรแปรรูป ให้ เกิดมูลค่ำสู งสุ ด ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ทำให้ ป ระเทศไทยมีค วำมเหลื่ อ มล้ ำทำงด้ ำ นเศรษฐกิจ และสั ง คมอย่ำ งเห็ นได้ ชัด เกิ ดปั ญ หำรวยกระจุ ก
จนกระจำย และควำมไม่เสมอภำคกันในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและระบบสำธำรณูปโภคจำกภำครัฐ นอกจำกนี้
ในช่วงเวลำดังกล่ำว ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญหน้ำกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนที่เป็นโอกำส
และข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร
ของประเทศ ทั้งภำครัฐ ภำคกำรเมือง ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน ต่ำงต้องมีควำมตระหนัก และเตรียมควำมพร้อม
อย่ ำ งครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ ำ น โดยเฉพำะประโยชน์ สุ ข ของคนในประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น
พร้ อมรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้ น อย่ำงทั นท่ว งที รวมทั้ง คำนึงถึ งแนวทำงในกำรป้องกั น
ส่งเสริม รักษำ ฟื้นฟู และเยียวยำ โดยมีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ จัดลำดับควำมสำคัญ และคำดกำรณ์
ถึงสถำนกำรณ์ในอนำคตที่ประเทศไทยและประชำชนทุกคนจะต้องก้ำวย่ำงไป ซึ่งกำรปรับตัวของประเทศไทย
จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบั บที่ 9 เป็นต้นมำ โดยมีกำรวำงรำกฐำนในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มีเสถียรภำพ มุ่งเน้นกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สำมำรถพึ่งตนเองได้
อย่ำงรู้เท่ำทันโลก โดยประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้ำวข้ำมสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ไปได้ คือ กำรมุ่งพัฒนำคน
ให้มีศักยภำพ เป็นคนดี เป็นทุนทำงสังคมที่สำคัญ ในกำรขับเคลื่อนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ ส มดุล กัน อย่ ำงเป็ น ระบบ จนกระทั่ง แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 ที่ได้จัดทำขึ้น
บนพื้นฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศ
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นปฏิรูปเพื่อยกระดับกำรพัฒนำประเทศให้อยู่ในระดับสำกล กำรเรียนรู้ที่ต้องเท่ำทันสังคมโลก
อย่ำงระมัดระวังควบคู่กับกำรยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่ำวสำร (Information Society) จนถึงแผนกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ โลก และควำมก้ำวหน้ ำของเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ จึง เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ทำให้ ทุก องค์กำร
ไม่ว่ำจะเป็น องค์กำรภำครัฐ หรือภำคเอกชน ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้ สำมำรถดำรงคงอยู่ ได้ ในกระแส
ยุคโลกำภิวัตน์
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสิทธิกำรถือครองที่ดิน
กำรกระจำยสิทธิกำรถือครองที่ดิน ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนที่มีมำกเกินควำมจำเป็น ให้ไปสู่เกษตรกร
ที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท ำกิ น พร้ อ มทั้ ง กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน พั ฒ นำอำชี พ เกษตรกร กำรปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่จำเป็น และมีกำรจัดตั้งกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสนับสนุนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนำให้เกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินมีรำยได้ และพัฒนำคุณภำพชีวิ ตเกษตรกรให้ดีขึ้น ตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดตั้งสำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) โดยได้เริ่มดำเนินงำนเกี่ยวกับ กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2518 จนถึ ง ปั จ จุ บั น รวมระยะเวลำ 44 ปี ซึ่ ง ส.ป.ก. ให้ ค วำมตระหนั ก ในควำมส ำคั ญ
ของกำรเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภำยในและภำยนอก รวมถึ ง กำรด ำเนิ น งำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำง
กำรขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับ 1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยใหญ่ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำงๆ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ ชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับ 3 เป็นแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมชัดเจน
ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน และจะต้องมีควำมเชื่อมโยงสอดรับกับแผนระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งทุกหน่วยงำน
จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5.ปี (วำระแรก.3.ปี.พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปีของตนเอง
ท ำให้ ส.ป.ก..ต้ อ งทบทวนและปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำน.รวมทั้ ง จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร.5.ปี
ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อน
ไปสู่กำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนำกำรเกษตรในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งวำงแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย 4.0 ให้รองรับ
ต่ อ ยุ ท ธศำสตร์ ป ระเทศ 4.0 ที่ ทุ ก องค์ ก ำรภำครั ฐ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และวิ ธี ก ำรท ำงำนใหม่
ในกำรพลิกโฉม (Transform) ให้สำมำรถเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง (Credible and Trusted Government)

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (วำระแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563–2365) เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับ 2 และระดับ 3 รวมทั้งแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อใช้เป็น แนวทำงในกำรกำหนดกรอบนโยบำย.กำรปฏิบัติงำนและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ของ ส.ป.ก. รองรับ กับ กำรเปลี่ ยนแปลงระบบกำรทำงำนในยุค 4.0.รวมทั้งแผนและนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก.

1.3 ควำมเป็นมำ
ในปี พ.ศ. 2516 กลุ่มชำวไร่ชำวนำ นักศึกษำ นักกำรเมือง ได้เดินขบวนเรียกร้องเรื่องปัญหำ
ที่ดินทำกิน เนื่องจำกถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยทุน ซึ่งประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอำชีพในกำรทำเกษตร
ทำให้ทรัพยำกรด้ำนที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องมีกำรกระจำยสู่ผู้ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
และทั่ ว ถึ ง แต่ ใ นขณะนั้ น เกษตรกรต้ อ งสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และกลำยเป็ น ผู้ เ ช่ ำ ที่ ดิ น เนื่ อ งจำกที่ ดิ น
ตกเป็นของกลุ่มนำยทุนผู้มีรำยได้สูง เกษตรกรต้องเสียค่ำเช่ำที่ดินในรำคำสูงเกินสมควร ส่งผลให้ที่ดินขำดแคลน
ขำดกำรบำรุงรักษำ ผลผลิตทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับต่ำ เกษตรกรไม่ได้รับควำมเป็น ธรรมและเสียเปรียบจำก
ระบบกำรเช่ำที่ดินและกำรจำหน่ำยผลผลิต ทำงกำรเกษตร ทำให้เกิดภำวะไม่มีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรปกครอง และกำรเมืองของประเทศเป็นอย่ำงมำก รัฐบำลในสมัย ฯพณฯ นำยสัญญำ ธรรมศักดิ์ ได้นำวิธีกำรปฏิรูปที่ดิน
มำวำงระบบในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำดั ง กล่ ำ ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเป็ น ธรรมแก่ เ กษตรกร ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในวันที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2518 รัฐบำลได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงกำรจัดที่อยู่อำศัย
ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2518 รัฐจะนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ
หรือเวนคืนจำกเจ้ำของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตำมพระรำชบัญญัตินี้
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มำจัดให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพและสำหรับ
สถำบันเกษตรกร รัฐจะดำเนินกำรจัดที่ดินให้เช่ำซื้อ เช่ำ หรือเข้ำทำประโยชน์ โดยกำรจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
และสถำบั นเกษตรกรดังกล่ำว โดยรัฐ จะให้ ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒ นำอำชีพเกษตรกรรม กำรปรับปรุง
ทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต ตลอดจนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

1.4 โครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงสร้ ำงของส ำนั กงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แบ่ งกำรบริหำรงำนออกเป็ น
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ส่วนกลำงประกอบด้วย 8 สำนัก 1 กอง 1 ศูนย์ และ 2 กลุ่มงำน ที่เทียบเท่ำหน่วยงำน
ส่วนภูมิภำค คือ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด แบ่งกำรบริหำรงำนภำยในเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่ำย ได้แก่ กลุ่มยุทธศำสตร์
และกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น กลุ่ ม กฎหมำย กลุ่ ม งำนช่ ำ งและแผนที่ กลุ่ ม กำรเงิ น บั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ ผลประโยชน์
และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ปัจจุบันมีกำรจัดตั้ง ส.ป.ก. จังหวัดใน 72 จังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปรำกำร
สมุ ทรสำคร สมุ ทรสงครำม และกรุ งเทพมหำนคร มี องค์ ประกอบหลั ก ในกำรด ำเนิ นงำน 2 องค์ ประกอบ
คือ คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)

แผนภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
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1) คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธำน)
เลขำธิกำร ส.ป.ก.
(กรรมกำรและเลขำนุกำร)
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 รำย

ผู้แทนเกษตรกร 6 รำย

หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพำณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหำดไทย
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม อธิบดีกรมชลประทำน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่ำไม้ อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน อธิบดีกรมส่ งเสริมกำรเกษตร อธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ เลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม อธิบดีกรมธนำรักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลำง อธิบดีกรม
ทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ผู้ อำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ผู้ จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร ประธำนคณะกรรมกำรกลำงกลุ่ มเกษตรกรแห่ งประเทศไทย และประธำนชุมนุม
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย
แผนภำพที่ 2 แสดงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย มำตรกำร ข้อบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของ ส.ป.ก.
รวมทั้งอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดหำที่ดินของรัฐเพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) พิจำรณำกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตำมมำตรำ 25 กำรจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินตำมมำตรำ 29
และกำรกำหนดเนื้อที่ที่ดินที่จะให้เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรเช่ำระยะยำว หรือเช่ำซื้อตำมมำตรำ 30
(3) พิจำรณำกำรกำหนดแผนผังและกำรจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(4) พิจำรณำอนุมัติแผนงำนและโครงกำรกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ตลอดจนงบค่ำใช้จ่ำย
ของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี
(5) พิ จ ำรณำก ำหนดแผนกำรผลิ ต และกำรจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ผลเกษตรกรรมในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อยกระดับรำยได้ และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร หรือสถำบันเกษตรกร
(6) พิจำรณำกำหนดแผนกำรส่งเสริม และบำรุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ ำพในกำรผลิ ตและคุณภำพผลิ ตผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวัส ดิกำร
กำรสำธำรณูปโภค กำรศึกษำและกำรสำธำรณสุขของเกษตรกร
(7) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรคัดเลือกเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ
ได้รั บ ที่ดิ น จำกกำรปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ตลอดจนแบบสั ญญำเช่ ำและเช่ ำซื้ อที่จ ะทำกับเกษตรกร
หรือสถำบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
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(8) กำหนดระเบี ย บกำรให้ เ กษตรกรและสถำบัน เกษตรกร ผู้ ได้ รับ ที่ดิ นจำกกำรปฏิ รูป ที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรเข้ำทำประโยชน์ในที่ดินและปฏิบัติตำมแผนกำรผลิตและกำรจำหน่ำย
ผลิตผลเกษตรกรรม
(9) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
กู้ยืมจำก ส.ป.ก. ตลอดจนเงื่อนไขของกำรกู้ยืม
(10) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินจำกกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนกำรควบคุมดูแลกิจกำรอื่นๆ ภำยในเขตปฏิรูปที่ดิน
(11) ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ งำนของ ส.ป.ก. ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำนและโครงกำรที่ ได้ รั บอนุ มั ติ
ตลอดจนกำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
(12) ก ำหนดกิ จ กำรและระเบี ย บกำรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของ ส.ป.ก.
หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2) คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ประธำน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(กรรมกำรและเลขำนุกำร)

ผู้แทนเกษตรกร 4 รำย

หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ และผู้แทนเกษตรกร
เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป่ำไม้จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทนกรมชลประทำน ผู้แทนกรมพัฒนำ
ที่ดิน สหกรณ์จังหวัด พำณิชย์จังหวัด เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด นำยอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจำ
กิ่งอำเภอในท้องที่ที่มีกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พัฒนำกำรจังหวัด ผู้แทนกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
รำชพัสดุจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด ผู้แทนกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ผู้แทนธนำคำรเพื่อกำรเ กษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร
แผนภำพที่ 3 แสดงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดมำตรกำรและวิธี
ปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด และให้มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน โครงกำรและค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
(2) ติ ดตำมกำรปฏิ บั ติ งำนของส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดิ น จั งหวั ด ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำน
และโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
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(3) พิจำรณำผลกำรปฏิบั ติงำน เพื่อปรับปรุ งแผนงำน โครงกำร งบประมำณค่ำใช้ จ่ำยและวิธี
ปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(4) จั ดทำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ละโครงกำร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
(5) ด ำเนิ นกำรเกี่ ย วกั บ เงิ นและกิ จกำรอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกั บกำรปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม
ตำมระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมกำรหรือตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
(6) วำงระเบี ยบหรื อข้ อบั งคั บเกี่ ย วกั บกำรปฏิ บั ติ งำนของส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดิ นจั งหวั ด
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมกำร
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็นส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ส่วนกลำงประกอบด้วย 8 สำนัก 1 กอง 1 ศูนย์
โครงสร้ำงกำรแบ่งงำน ำ นของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำมที่ อ ก พ กระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์มีมติอนุมัติ นกำรประชุมครังที่

เมื่อวันที่ เมษำ น

สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เ ขำ ิกำร ส ป ก
- ก ่มุ ตรวจสอบ ำ น
- ก ่มุ พั นำระบบบริหำร 5

รำชกำรบริหำรส่วนก ำง
สำนักบริหำรก ำง
ผอ สำนักบริหำรก ำง

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ผอ กองกำรเจ้ำหน้ำที่

ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มตรวจแ ะประสำนรำชกำร
ก ุ่มประชำสัมพัน ์แ ะเผ แพร่
ก ุ่ม ำนพำหนะ สถำนที่ แ ะสื่อสำร
ก ุ่มศิ ปแ ะนิทรรศกำร
ก ุ่มพั นำระบบงำนค ัง
ก ุ่มงบประมำณ
ก ุ่มกำรเงิน
ก ุ่มบั ชี
ก ุ่มบริหำรงำนพัสดุ
ก ุ่มตรวจสอบ บสำคั

ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก

สำนักก หมำ
ผอ สำนักก หมำ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน

- รองเ ขำ ิกำร
- ผู้ตรวจรำชกำร

ำ บริหำรทั่ว ป
ุ่มพั นำระบบงำนโครงสร้ำงแ ะอัตรำกำ ัง
ุ่มสรรหำ บรรจุ แต่งตัง
ุ่มส่งเสริมคุณ รรมแ ะงำนวินั
ุ่มข้อมู ประวัติบุคค แ ะบำเหนจควำมชอบ
ุ่มสวัสดิกำรแ ะเจ้ำหน้ำที่สัมพัน ์
ุ่ม ุท ศำสตร์แ ะวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคค
ุ่มบริหำรผ กำรปฏิบัติรำชกำรแ ะค่ำตอบแทน

ศูน ์เทคโนโ ีสำรสนเทศแ ะกำรสื่อสำร
ผอ ศูน ์เทคโนโ ีสำรสนเทศแ ะกำรสื่อสำร
ก
ก
ก
ก
ก

ำ บริหำรทั่ว ป
ุ่มบริหำรแ ะพั นำระบบสำรสนเทศ
ุ่มระบบคอมพิวเตอร์แ ะเครือข่ำ
ุ่มสำรสนเทศ ูมิศำสตร์
ุ่มระบบข้อมู ที่ดินแ ะแผนที่เชิงเ ข
ุ่มวิเครำะห์ข้อมู ระ ะ ก

สำนักจัดกำรปฏิรูปที่ดิน
ผอ สำนักจัดกำรฏิรูปที่ดิน

ผู้เชี่ วชำ ด้ำนก หมำ ปฏิรูปที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มวิชำกำรก หมำ
ก ุ่มก หมำ แ ะระเบี บ
ก ุ่มนิติกรรมแ ะสั ำ
ก ุ่มคดี
ก ุ่ม เจรจำแ ะระงับข้อพิพำท
ก ุ่มอนุ ำตกำร ช้ที่ดิน
ก ุ่มอุท รณ์
ก ุ่มมำตรกำรบังคับทำงปกครองแ ะแพ่ง

ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรจัดที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มวิชำกำรแ ะแผนงำนจัดที่ดิน
ก ุ่มประกำศเขตปฏิรูปที่ดิน
ก ุ่มจัดกำรที่ดินรั
ก ุ่มจัดกำรที่ดินเอกชน
ก ุ่มตรวจสอบสิท ิแ ะกำรทำประโ ชน์
ก ุ่มแก้ ขป หำที่ดิน

สำนักจัดกำรแผนที่แ ะสำรบบที่ดิน
ผอ สำนักจัดกำรแผนที่แ ะสำรบบที่ดิน
2 ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก

ำ บริหำรทั่ว ป
ุ่มสำรวจรังวัด
ุ่มแผนที่
ุ่ม ำพถ่ำ ทำงอำกำศ
ุ่มพั นำสำรบบที่ดิน
ุ่ม ำพถ่ำ ดำวเที ม
ุ่มตรวจสอบมำตร ำนกำรรังวัดแ ะแผนที่
ุ่มวิชำกำรมำตร ำนแผนที่

หมำ เหตุ : กเว้นจังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร แ ะสมุทรสงครำม

แผนภำพที่ 4 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็นส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
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- ูกจ้ำงประจำ
- พนักงำนรำชกำร


สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เ ขำ ิกำร ส ป ก
สำนักบริหำรกองทุน
ผอ สำนักบริหำรกองทุน

3

ำ บริหำรทั่ว ป



 :



มิถุนำยน

ผู้เชี่ วชำ ด้ำนแผนพั นำโครงสร้ำงพืน ำน นเขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรออกแบบแ ะพั นำระบบกำรเกษตร นเขตปฏิรูปที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มแผนงำนวิศวกรรม
ก ุ่มวำงแผนพั นำพืนที่
ก ุ่มออกแบบถนนแ ะสะพำน
ก ุ่มออกแบบแห ่งนำแ ะเกษตรช ประทำน
ก ุ่มออกแบบอำคำรแ ะวำงผังชุมชน
ก ุ่มปฏิบัติกำรก่อสร้ำง
ศูน ์เครื่องจักรก
9. ก ุ่มวิจั แ ะพั นำเครื่องจักรก กำรเกษตร

สำนักพั นำแ ะถ่ำ ทอดเทคโนโ ี
ผอ สำนักพั นำแ ะถ่ำ ทอดเทคโนโ ี

ก ุ่ม ุท ศำสตร์แ ะกำรปฏิรูปที่ดิน
ก ุ่มกำรเงินบั ชีแ ะจัดเกบผ ประโ ชน์
ก ุ่มก หมำ
ก ุ่มงำนช่ำงแ ะแผนที่

ข้อมูล ณ วันที่
สำนักพั นำพืนที่ปฏิรูปที่ดิน
ผอ สำนักพั นำพืนที่ปฏิรูปทีดิ่น

ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรบริหำรเงินกองทุนกำรปฏิรูปที่ดิน
ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ุรกิจกำรเกษตร นเขตปฏิรูปที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มวิชำกำรแ ะแผนงำนกองทุน
ก ุ่มพั นำทุนหมุนเวี น
ก ุ่มกำรเงินแ ะบั ชีกองทุน
ก ุ่มตรวจสอบบั ชีกองทุน
ก ุ่มบริหำรสินเชื่อ
ก ุ่มที่ดินแ ะผ ประโ ชน์
ก ุ่มติดตำมแ ะประเมินผ กองทุน
ก ุ่มระบบข้อมู กองทุน

รำชกำรบริหำรส่วน ูมิ ำค
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด จังหวัด

ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด

ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรเพิ่มประสิท ิ ำพกำร ช้ที่ดิน นเขตปฏิรูปที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
2. ก ุ่มพั นำบุค ำกร
3 ก ุ่มพั นำเกษตรกรแ ะเครือข่ำ ผู้นำ
4. ก ุ่มพั นำสถำบันแ ะ ุรกิจชุมชน
5 ก ุ่มพั นำเกษตรกรรุ่น หม่
ศูน ์กำรเรี นรู้เพื่อกำรปฏิรูปที่ดิน 4
ก ุ่มอนุรักษ์แ ะ น ูส ำพแวด ้อม
8 ก ุ่มโครงกำรพระรำชดำริแ ะโครงกำรพิเศษ
9 ศูน ์ตรวจสอบแ ะรับรองมำตร ำนสินค้ำเกษตร นเขตปฏิรูปที่ดิน
ศูน ์พั นำแ ะส่งเสริมศิ ปำชีพ 2

สำนักวิชำกำรแ ะแผนงำน
ผอ สำนักวิชำกำรแ ะแผนงำน
ผู้เชี่ วชำ ด้ำนกำรปฏิรูปที่ดิน
ำ บริหำรทั่ว ป
ก ุ่มนโ บำ แผนงำนแ ะงบประมำณ
ก ุ่มติดตำมแ ะประเมินผ
ก ุ่มควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ก ุ่มวิจั แ ะพั นำกำรปฏิรูปที่ดิน
ก ุ่มงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน

แผนภำพที่ 4 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็นส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค (ต่อ)
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- ูกจ้ำงประจำ
- พนักงำนรำชกำร

สำหรับหน่วยงำนส่วนภูมิภำค คือ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดแบ่งกำรบริหำรงำนภำยใน
เป็ น 4 กลุ่ ม 1 ฝ่ ำ ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ แ ละกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น กลุ่ ม กฎหมำย กลุ่ ม งำนช่ ำ งและแผนที่
กลุ่ มกำรเงิน บั ญชีและจั ดเก็บ ผลประโยชน์ และฝ่ ำยบริห ำรงำนทั่ว ไป ปัจจุบัน มีกำรจัด ตั้ง ส.ป.ก.จังหวั ด
ใน 72 จังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม และกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (1,257)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดนิ (299)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (140)

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (236)

กลุ่มกฎหมาย (240)

กลุ่มงำนช่ำงและแผนที่ (270)

แผนภำพที่ 5 แสดงโครงสร้ำงของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)

1.5 สถำน ำพกำ ังคนของสำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
กรอบอัตรำกำลังคนทั้งหมดของ ส.ป.ก. มีจำนวน 2,446 อัตรำ ประกอบด้วย
1) ข้ำรำชกำร มีอัตรำกำลังตำมกรอบ 1,931 อัตรำ (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562) ประกอบด้วย
ข้ำรำชกำรส่วนกลำง มีอัตรำกำลัง 674 อัตรำ
• เลขำธิกำร ส.ป.ก. 1 อัตรำ
• รองเลขำธิกำร ส.ป.ก. 3 อัตรำ
• ผู้ตรวจรำชกำรกรม 6 อัตรำ
• กลุ่มตรวจสอบภำยใน 5 อัตรำ
• กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 5 อัตรำ
• สำนักบริหำรกลำง 79 อัตรำ
• กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 41 อัตรำ
• ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 43 อัตรำ
• สำนักกฎหมำย 57 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
• สำนักจัดกำรปฏิรูปที่ดิน 40 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดที่ดิน (1) อัตรำ
• สำนักจัดกำรแผนที่และสำรบบที่ดิน 90 อัตรำ
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• สำนักบริหำรกองทุน 63 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรเงินกองทุนกำรปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
• สำนักพัฒนำพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 102 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
• สำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 75 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
• สำนักวิชำกำรและแผนงำน 64 อัตรำ
+ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปฏิรูปที่ดิน (1) อัตรำ
ข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค
• สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด 1,257 อัตรำ
2) ลูกจ้ำงประจำ มีอัตรำกำลังตำมกรอบ 179 อัตรำ (ณ วันที่ 4 เม.ย. 62) ประกอบด้วย
• ส่วนกลำง 85 อัตรำ
• ส่วนภูมิภำค 94 อัตรำ
3) พนักงำนรำชกำร มีอัตรำกำลังตำมกรอบ 336 อัตรำ (ณ วันที่ 19 เม.ย. 62) ประกอบด้วย
• ส่วนกลำง 153 อัตรำ
• ส่วนภูมิภำค 183 อัตรำ
ตำรำงที่ 1 สรุปสถำนภำพกำลังคนของ ส.ป.ก.
บุค ำกร
ส่วนก ำง
ข้ำรำชกำร
674
ูกจ้ำงประจำ
85
พนักงำนรำชกำร
153
ที่มำ: กองกำรเจ้ำหน้ำที่, 2562

ร้อ ะ
34.90
47.49
45.54

ส่วน ูมิ ำค
1257
94
183

ร้อ ะ
65.10
52.51
54.46

อัตรำรวม
1931
179
336

1.6 ข้อมู อำ ุข้ำรำชกำรแ ะวุ ิกำรศึกษำของบุค ำกร
ข้ำรำชกำร ส.ป.ก. มีอำยุเฉลี่ย 43.38 ปี มีอำยุรำชกำร เฉลี่ย 15.96 ปี มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
10 รำย จำแนกเป็น ชำย 3 รำย และหญิง 7 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.59 ระดับปริญญำโท 295 รำย จำแนกเป็นชำย
95 รำย และหญิง 200 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.39 ระดับปริญญำตรี 1,069 รำย จำแนกเป็นชำย 458 รำย และหญิง
611 รำย คิดเป็นร้อยละ 63.03 และต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี 322 รำย จำแนกเป็นชำย 197 รำย และหญิง 125 รำย
คิดเป็นร้อยละ 18.99

1.7 ข้อมู ข้ำรำชกำรเกษี ณอำ ุรำชกำร นช่วง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
ในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 ส.ป.ก. มีข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรจำนวน 173 รำย โดยแยกตำมระดับ
ตำแหน่ง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
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ตำรำงที่ 2 ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 แยกตำมประเภทตำแหน่ง/ระดับ
ประเ ทระดับตำแหน่ง

2563
จำนวน (รำย)
บริหำรระดับสูง
0
บริหำรระดับต้น
1
อำนวยกำรระดับสูง
7
อำนวยกำรระดับต้น
0
ชำนำญกำรพิเศษ
9
ชำนำญกำร
5
ปฏิบัติกำร
0
อำวุโส
9
ชำนำญงำน
23
ปฏิบัติงำน
0
รวม
54
ที่มำ: กองกำรเจ้ำหน้ำที่, 2562

ปีงบประมำณ
2564
2565
รวม
จำนวน (รำย) จำนวน (รำย) จำนวน (รำย)
0
0
0
0
0
1
3
5
15
5
2
7
11
10
30
10
6
21
0
0
0
11
13
33
20
23
66
0
0
0
60
59
173

คิดเป็น
ร้อ ะ
0
0.57
8.67
4.05
17.34
12.14
0
19.08
38.15
0
100

ในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ ำ (พ.ศ. 2563-2565) ส.ป.ก. มีข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
จำนวนทั้งสิ้น 173 รำย ได้แก่ ปี 2563 จำนวน 54 รำย ปี 2564 จำนวน 60 รำย และปี 2565 จำนวน 59 รำย
โดยข้ำรำชกำรระดับที่จะเกษียณอำยุรำชกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ ระดับชำนำญงำน คิ ดเป็นร้อยละ 38.15
ของข้ ำ รำชกำรที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรทั้ ง หมด รองลงมำ คื อ ระดั บ อำวุ โ ส คิ ด เป็ น 19.08 และระดั บ
ชำนำญกำรพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 17.34 ดังนั้น ส.ป.ก. จำเป็นต้องวำงแผนสำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในตำแหน่งดังกล่ำว ตลอดจนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์ กำร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำช่องว่ำงในกำรเปลี่ยนผ่ำน
จำกคนรุ่นเก่ำสู่คนรุ่นใหม่ในส่วนงำน
ตำรำงที่ 3 ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 แตกตำมประเภทสำยงำน
ประเ ทระดับตำแหน่ง

1. นักบริหำร
2. ผู้ตรวจรำชกำรกรม
3. ผู้อำนวยกำร
4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
5. นักทรัพยำกรบุคคล
6. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
7. นักจัดกำรงำนทั่วไป

ปีงบประมำณ
2564
2565
รวม
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(รำย)
(รำย)
(รำย)
0
0
1
1
1
2
7
6
20
0
2
3
2
1
3
1
0
1
2
0
4

2563
จำนวน
(รำย)
1
0
7
1
0
0
2
14

คิดเป็น
ร้อยละ
0.58
1.16
11.56
1.73
1.73
0.58
2.31

ประเ ทระดับตำแหน่ง

8. เจ้ำพนักงำนธุรกำร
9. เจ้ำพนักงำนพัสดุ
10. นักวิชำกำรพัสดุ
11. เจ้ำพนักงำนสถิต
12. นิติกร
13. นักวิเทศสัมพันธ์
14. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
15. นักวิชำกำรเงินและบัญชี
16. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
17. เจ้ำพนักงำนตรวจสอบบัญชี
18. นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี
19. เจ้ำพนักงำนสื่อสำร
20. นักประชำสัมพันธ์
21. นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
22. นักวิชำกำรปฏิรูปที่ดิน
23. วิศวกรโยธำ
24. วิศวกรเครื่องกล
25. วิศวกรกำรเกษตร
26. นำยช่ำงโยธำ
27. นำยช่ำงสำรวจ
28. วิศวกรสำรวจ
29. นำยช่ำงเครื่องกล
30. สถำปนิก
31. นำยช่ำงเขียนแบบ
32. นำยช่ำงศิลปะ
33. นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย
34. บรรณำรักษ์
รวม
ที่มำ: กองกำรเจ้ำหน้ำที่, 2562

ปีงบประมำณ
2564
2565
รวม
จำนวน
จำนวน
จำนวน
(รำย)
(รำย)
(รำย)
4
6
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
12
0
0
0
4
8
16
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7
20
1
0
3
0
0
0
0
0
0
5
3
12
16
18
45
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
0
0
0
60
59
173

2563
จำนวน
(รำย)
12
0
0
0
2
0
4
1
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
4
11
0
0
0
0
1
2
0
54

คิดเป็น
ร้อยละ
12.72
0
0
0
6.94
0
9.25
1.16
0.58
0
0
0
0
0
11.56
1.73
0
0
6.94
26.01
0
1.16
0
0
1.16
1.16
0
100

จำกตำรำงข้ ำ งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ในช่ ว ง 3 ปี ข้ ำ งหน้ ำ (พ.ศ. 2563 -2565) ส.ป.ก.
มีข้ำรำชกำรในตำแหน่งที่จะเกษียณอำยุรำชกำรมำกที่สุด ดังนี้ เป็นอันดับ 1 นำยช่ำงสำรวจ จำนวน 45 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 26.01 ของข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรทั้งหมด รองลงมำคือ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน
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12.72 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.72 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรและตำแหน่งนักวิชำกำรปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 11.56 ต ำแหน่ ง เจ้ ำพนั ก งำนกำรเงิน และบั ญ ชี จ ำนวน 16 รำย คิด เป็น ร้ อ ยละ 9.25 ต ำแหน่ งนิ ติ ก ร
และนำยช่ำงโยธำ จำนวน 12 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.94 ดังนั้น ส.ป.ก. จำเป็นต้องวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกร
เพื่อมำทดแทนตำแหน่งดังกล่ำวเพื่อให้เพียงพอสำหรับกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ปัญหำหลักที่กระทบต่อภำรกิจหลัก
ของ ส.ป.ก. คือ อัตรำกำลั งในสำยงำนช่ำงสำรวจไม่เพียงพอ และมีกำรลำออกในช่วงระยะทดลองปฏิ บัติ
รำชกำรเนื่องจำกได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวง/กรมอื่นๆ ทำให้ ส.ป.ก.ขำดแคลน นำยช่ำงสำรวจ
ที่ เป็ นก ำลั งหลั ก ในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนกำรรั งวั ดที่ ดิ น ซึ่ งเป็ นกระบวนงำนแรกของกำรด ำเนิ นกำรจั ดที่ ดิ น
และสำยงำนในลำดับต่อไปที่ต้องดำเนินกำรต่อเนื่องจำกสำยงำนช่ำง คือ สำยงำนนิติกร ที่ปัจจุบันพบว่ำ บุคลำกร
ที่ จบกำรศึ กษำทำงด้ ำนกฎหมำย ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งกำรสอบเป็ น อั ย กำรหรื อ ผู้ พิ พ ำกษำ ประกอบกั บ เนื้ อ งำน
ทำงด้ำนกฎหมำยของ ส.ป.ก. มีข้อจำกัดและมีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรดำเนินงำนหลำยประกำร ทำให้เจ้ำหน้ำที่
นิติกรของ ส.ป.ก. มีกำรโยกย้ ำยเสมอ สำหรับตำแหน่งนักวิช ำกำรปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นสำยงำนหลั ก พบว่ำ
ปัจ จุ บั น มีกำรเปลี่ ย นสำยงำนมำจำกตำแหน่งนักวิช ำกำรเงินและบัญชี นักจัดกำรงำนทั่ว ไปอย่ำงต่อเนื่อง
เนื่องจำกมีโอกำสในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเข้ำสู่ระดับชำนำญกำรพิเศษมำกกว่ำ ทำให้บุคลำกรในสำยกำรเงิน
และบัญชี รวมทั้งสำยงำนธุรกำรมีอัตรำว่ำงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

1.8 กำรดำเนินงำนของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกิดควำมคล่ องตัว มีประสิ ทธิภ ำพ และสนองนโยบำยกำรปฏิรูปที่ดินของรัฐบำล
ได้รวดเร็ ว ยิ่งขึ้น ซึ่งส.ป.ก. มี บ ทบำท/ภำรกิจหลั กในกำรจัดที่ดินทำกินให้ เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกร
โดยดำเนินกำรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงกำรจัดที่อยู่อำศัยในที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินเอกชน
ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจำกเจ้ำของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ เพื่อจัดให้เกษตรกร
ผู้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพ และสถำบันเกษตรกร
ได้เช่ำซื้อ เช่ำหรือเข้ำทำประโยชน์ และสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้ำของที่ดินภำยใต้กฎหมำยกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งดำเนิ น กำรเกี่ย วกับกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อ ตรวจสอบกำรถือครองที่ดิน
ในเขตปฏิรู ป ที่ดิน ในด้ำนสิ ทธิและกำรท ำประโยชน์ ที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับ สิ ทธิในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิ น
นอกจำกนี้ ปัจจุบันยังมีผู้ไร้ที่ดินทำกินจำนวนมำกที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนขอรั บกำรจัดที่ดินทำกินจำก ส.ป.ก.
โดยยั งคงมีผู้ มำขึ้น ทะเบี ย นขอรั บ ที่ดิน ทำกิน เพิ่ มเติมอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น ภำรกิจ ของ ส.ป.ก. ยังคงต้อ ง
ดำเนินกำรจัดหำที่ดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตร เพื่อรองรับกำรจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนดังกล่ำวด้วย
ภำยหลังจำกกำรจัดที่ดิน ทำกินให้แก่เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่
งำนพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เช่น พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำคุณภำพดิน พัฒนำแหล่งน้ำ และกำรส่งเสริม
พัฒนำอำชีพทั้งในภำคกำรเกษตร รวมทั้งอำชีพนอกภำคกำรเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินทำกิน
สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยได้ที่มั่นคงจำกกำรประกอบอำชีพ สำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้และมีคุณภำพชีวิตควำมเป็ นอยู่ ที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้ำงควำมยั่งยืนแก่ชุมชน โดย ส.ป.ก. จะกำรสนับสนุน
กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร ทั้งที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรอำนวยควำมสะดวก
ต่ อ กำรผลิ ต เช่ น แหล่ ง น้ ำ ระบบกระจำยน้ ำ เส้ น ทำงคมนำคม ระบบแปลงเกษตรกรรม โรงเรื อ น
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และโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรพัฒนำอำชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร และนวัตกรรม
กำรเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรทำกำรเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรเพิ่มรำยได้
ให้ เ กษตรกรโดยกำรส่ ง เสริ ม กำรปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบกำรผลิ ต และโครงสร้ ำ งทำงกำรเกษตร
กำรพั ฒ นำธุ ร กิ จ ชุ ม ชน โดยพั ฒ นำทั ก ษะอำชี พ ของเกษตรกร ทั้ ง ด้ ำ นกำรเกษตรและนอกกำรเกษตร
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและอำนำจกำรต่อรองทำงกำรตลำด และสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ ในรูปแบบของสหกรณ์กำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ตลอดจนจัดหำสินเชื่อและสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นต้นทุนในกำรประกอบอำชีพ
ทั้ง นี้ ส.ป.ก. ได้ใ ช้ ก ลไกกำรพั ฒ นำเกษตรกรในรู ปแบบเครือ ข่ ำ ย โดยกำรพัฒ นำผู้ แ ทน
เกษตรกร ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ประกอบด้วย ปรำชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนในคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด (คปจ.) อำสำสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) และผู้แทนสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็น
ตัวแทนในกำรถ่ำยทอดงำนปฏิรู ปที่ดินแก่เกษตรกรรำยอื่นๆ รวมทั้งพัฒนำศูนย์เรียนรู้เพื่อกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเกษตรกร และที่สำคัญ ส.ป.ก. ยังมุ่งสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสืบทอดอำชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินให้ยั่งยืนต่อไป นอกจำกนี้
ส.ป.ก. ยังดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่ว มในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและอื่นๆ
ให้เป็นไปตำมระเบียบและมติของคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน โดยส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ในที่ ดิ น สำธำรณะ ที่ ดิ น ชุ ม ชน และที่ ดิ น ที่ จั ด ให้ เ กษตรกร เพื่ อ ฟื้ น ฟู ส ภำพแวดล้ อ ม
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรทำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม ส.ป.ก. ยังมีหน้ำที่ดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวทำงพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน อีกทั้งยังดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลในลักษณะบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนอื่นๆ หรือดำเนินงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
ให้ เ ป็ น อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง ส.ป.ก. หรื อ ตำมที่ ก ระทรวงหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมำย เพื่ อ ให้ ภ ำรกิ จ หลั ก
ของ ส.ป.ก. สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ำ และกระจำยควำมเป็นธรรมให้แก่ผู้ยำกไร้ได้ตำมนโยบำยของรัฐบำล
ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้ดำเนินกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 2,880,687 รำย 3,687,810 แปลง
36,121,777 ไร่ โดยเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด แบ่งเป็นภำคเหนือ 17 จังหวัด ได้รับกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว
703,095 รำย 925,213 แปลง 8,286,246 ไร่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว
1,586,454 รำย 1,978,584 แปลง 18,381,523 ไร่ ภำคกลำง 21 จังหวัด 331,021 รำย 421,226 แปลง
5,648,014 ไร่ และภำคใต้ 14 จังหวัด 260,117.รำย 362,787 แปลง 3,805,994 ไร่ (ข้อมูลจำกศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส.ป.ก. ณ วันที่ 5 สิงหำคม 2562)
จำกผลกำรสำรวจและวิเครำะห์ข้อมูล ส.ป.ก. เฉพำะข้อมูลเกษตรกรในที่ดินของรัฐ ในปี 2561
ในพื้นที่ภำคเหนือ กลำง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ จำนวน 6,081 รำย พบว่ำ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
มีอำยุเฉลี่ย 53 ปี มีจำนวนสมำชิกในครัว เรือนมีจำนวน 4 รำย จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำมำกที่สุ ด
รองลงมำ คือ ระดับมัธยมศึกษำ กำรถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรได้ถือครองขนำดที่ดินเฉลี่ย
16.37 ไร่/ครัวเรือน กำรผลิตทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำศัยน้ำฝนในกำรทำกำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56
อำศัย คลองชลประทำนร้ อยละ 13 อำศัย น้ำบำดำลร้อยละ 21 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20 พืช เศรษฐกิจ
ที่สำคัญที่เกษตรกรได้ทำกำรผลิตในพื้นทีเ่ ขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำว ไม้ผล อ้อย ปำล์มน้ำมัน ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 91 มีน้ำและอำหำรเพียงพอต่อกำรบริโภคทั้งปี สำหรับข้อมูลภำวะเศรษฐกิจครัวเรือน
พบว่ำ รำยได้สุทธิ ภำคเหนือ 76,337 บำท/ปี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 47,531 บำท/ปี ภำคกลำง 135,725 บำท/ปี
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และภำคใต้ 95,486 บำท/ปี โดยเฉลี่ยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรำยได้เฉลี่ยสุทธิคิดเป็น 53 ,891 บำท/ปี
ซึ่งจำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ระดับรำยได้เฉลี่ย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยังต่ำกว่ำระดั บรำยได้เกษตรกร
ในเขตพื้นที่ทั่วไป ซึ่งทำให้ ส.ป.ก. ต้องปรับปรุงระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกขึ้นในอนำคต
เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีควำมเป็นอยู่อย่ำงผำสุกต่อไป

1.9 ประเดนป หำแ ะควำมท้ำทำ
1.9.1 สถำนกำรณ์ที่เกี่ วข้อง
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งประเทศประมำณ 320.7 ล้ำนไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำไม้ 102.3 ล้ำนไร่
และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 138.2 ล้ำนไร่ (FAO, 2014) ทั้งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจำนวน 35 ล้ำนไร่
จำกกำรส ำมะโนประชำกรครั ว เรื อนของเกษตรกรมี จำนวน 7.5 ล้ ำ นครัว เรือ นจำกครั ว เรื อนทั้ง ประเทศ
20.5ล้ำนครัวเรือน (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 2553) โดยมีขนำดพื้นที่กำรถือครองในกำรทำเกษตรต่อครัวเรือน
ประมำณ 23.12 ไร่ จำนวนสมำชิกต่อครัวเรือน 4 รำย ทั้งนี้ยังคงมีครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 10 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งประเทศที่ไร้ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 2559) ด้วยทรัพยำกรที่ดินที่มีอยู่
อย่ ำ งจ ำกั ด ในขณะที่ ป ระชำกรของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ปั ญ หำกำรกระจุ ก ตั ว ของที่ ดิ น และกำรเรี ย กร้ อ ง
ของเกษตรกรให้รัฐบำลทุกยุคทุกสมัยแก้ไขปัญหำมำตั้งแต่ปี พ.ศ 2514 จนเกิดพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ดำเนินกำร
จั ดที่ดิน ทำกิ น ให้ เกษตรกรหรื อสถำบั น เกษตรกร เป็ นเวลำรวม 44 ปี มี ประเด็นปั ญหำและควำมท้ำท้ำ ย
เชิงยุทธศำสตร์หลำยประเด็น ดังนี้
1) ปจจั ำ น
(1) ปัญหำเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินที่มำลงทะเบียนกว่ำ 4.8 ล้ำนรำย ในปี 2547 จำกกำร
ขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศของศูนย์อำนวยกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะควำมยำกจนแห่งชำติ (ศตจ.) มีประชำชน
ยืนยันต้องกำรควำมช่วยเหลือ จำนวน 2 ,217,564 รำย จำแนกเป็น ไม่มีที่ดินทำกิน จำนวน 889 ,022 รำย
มีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอ จำนวน 517,263 รำย มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสำรสิทธิ 811,279 รำยเห็นได้ว่ำ ประชำชน
ยำกจนยั งมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐ จัดสรรที่ดินทำกินอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ส.ป.ก. จึงนับเป็นองค์กำร
ที่มีบทบำทสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเกษตรกรรมของประเทศ
(2) สถำนกำรณ์กำรถือครองที่ดิน พบว่ำ ที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดิน
ขนำดเล็ก เนื้อที่กำรถือครองทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศเท่ำกับ 15.7 ไร่ โดยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียง ภำคใต้ และภำคเหนือ ตำมลำดับ เมื่อเปรียบเทียบเนื้อที่กำรถือครองที่ดิน
ทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินกับเนื้อที่กำรถือครองทำงกำรเกษตรของประเทศไทย และเกษตรกรร้อยละ 64
มีขนำดกำรถือครองที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์และกำรเปลี่ยนสิทธิ
ในที่ดินแบบผิดกฏหมำยเป็นปัญหำที่ยังพบต่อเนื่อง มีกำรเปลี่ยนมือโดยควำมสมัครใจ โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนสิทธิ
ในรำยย่อยแต่ยังคงใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทำให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงได้ยำก มูลเหตุสำคัญของกำรเปลี่ยนสิทธิที่ดิน
คื อ ปั ญ หำหนี้ สิ น ของเกษตรกร ปั ญ หำกำรย้ ำ ยถิ่ น ฐำนของเกษตรกร เพื่ อ เข้ ำ ไปรั บ จ้ ำ งในเมื อ งใหญ่
ปัญหำกำรขำดแรงงำนภำคเกษตร เนื่ องจำกเกษตรกรสู งอำยุ ขำดผู้สืบทอด และปัญหำรำคำที่ดินที่สูงขึ้น
เนื่องจำกกำรขยำยเขตชุมชนและอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นประเด็นท้ำทำยต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปที่ดิน
ที่ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมรุนแรงของกำรเปลี่ยนสิทธิกำรถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
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(3) สถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และภำวะเศรษฐกิจของเกษตรกร
พบว่ ำ เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มี ร ำยได้ ห ลั ก จำกกำรท ำกำรเกษตร ซึ่ ง ลั ก ษณะกำรท ำกำรเกษตร
มีควำมแตกต่ำงกันตำมภูมิภำค ส่วนใหญ่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้ำว ยำงพำรำ
มั น สั ม ปะหลั ง อ้ อ ย ข้ ำ วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และปำล์ ม น้ ำมั น จำกกำรศึ ก ษำวิ จั ย ภำวะเศรษฐกิ จ ในครั ว เรื อ น
ของเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีกำรเพำะปลูก 2559/2560 พบว่ำ เกษตรกรมีสมำชิก
ในครั ว เรื อนเฉลี่ ย 2.77 รำย เกษตรกรมีร ำยได้ ครั ว เรือ นเฉลี่ ย 210,935 บำท/ครัว เรื อน/ปี รำยได้ สุ ท ธิ
ทำงกำรเกษตรเฉลี่ยประมำณ 164,671 บำท/ครัวเรือน/ปี และรำยได้นอกภำคกำรเกษตร 81,296 บำท/ครัวเรือน/ปี
รำยจ่ำยครัวเรือนเฉลี่ย ประมำณ 180,704 บำท/ครัวเรือน/ปี เป็นรำยจ่ำยทำงกำรเกษตร 57,868 บำท/ครัวเรือน/ปี
มีรำยจ่ำยนอกภำคกำรเกษตรมำกกว่ำในภำคกำรเกษตร สรุปได้ว่ำ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรำยได้สุทธิ
ครั ว เรื อน 30,231 บำท/ครั ว เรื อน/ปี ภำวะหนี้สิ นครัว เรือนเกษตรกรเฉลี่ ย 198,479 บำท/ครัว เรือน/ปี
จำกกำรนำข้อมูลภำวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมำเปรียบเทียบกับรำยได้สุทธิเกษตร
ทั่วประเทศ 57,092 บำท/ครัวเรือน/ปี ภำวะเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยังต่ำกว่ำเกษตรกร
ทั่วประเทศ และเมื่อมำเทียบกับเส้ นควำมยำกจน 2,667 บำท/คน/ปี หรือประมำณ 32,004 บำท/คน/ปี
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจึงต้องได้รับกำรพัฒนำเพื่อยกระดับรำยได้เพื่อให้เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(4) โครงสร้ำงอำยุเกษตรกร กำรขำดแคลนแรงงำนภำคเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผลจำกกำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทำให้เกษตรกรที่มีอำยุ 50 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับ
คนหนุ่มสำวไม่สนใจทำกำรเกษตรในช่วงปี พ.ศ.2541-2550 จำนวนแรงงำนภำคเกษตรลดลงประมำณร้อยละ 1.9 ต่อปี
ส่งผลต่อกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตรและศักยภำพเกษตรกรในอนำคต ในขณะที่ควำมต้องกำร
ด้ำนอำหำรทั้งในและนอกประเทศมีเพิ่มขึ้ นอย่ำงรวดเร็ว ทำให้จำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อควำมมั่นคง
ทำงอำหำรในอนำคต สอดคล้องกับผลจำกกำรศึกษำวิจัยภำวะเศรษฐกิจในครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีกำรเพำะปลูก 2559/2560 พบว่ำ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรจัดที่ดินทำกิน
มีอำยุเฉลี่ยประมำณ 55 ปี อำยุต่ำสุด 20 ปี และอำยุสูงสุด 95 ปี เกษตรกรมำกกว่ำครึ่งมีอำยุมำกกว่ำ 51 ปี
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ช่ ว งอำยุ เ กษตร 41-60 ปี ถื อ ครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มำกที่ สุ ด ร้ อ ยละ 52.30
และช่วงอำยุ 61 ปีขึ้นไป ถือครองที่ดิน ร้อยละ 36.38 (ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส.ป.ก., 2561)
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส.ป.ก. ต้ อ งน ำมำทบทวนเพื่ อ วำงแผนกำรด ำเนิ น งำนปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ควำมเหมำะสมของทรัพยำกรธรมชำติ ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อกำรทำกำรเกษตร ปัจจั ยสำคัญที่มีผลต่อกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร คือ น้ำ แต่พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินประมำณ 1.1 ล้ำนไร่เท่ำนั้น ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประมำณ
พื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น พื้ น ที่ น อกเขตชลประทำน ขำดแคลนแหล่ ง น้ ำทำงกำรเกษตร
พบว่ำ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประมำณ ร้อยละ 60 ทำกำรเกษตรด้วยน้ำฝน อีกร้อยละ 20 ใช้น้ำจำก
แหล่งน้ำธรรมชำติ เกษตรกรร้อยละ 12 ใช้น้ำจำกบ่อบำดำล และเกษตรกรเพียงร้อยละ 11 ที่มีน้ำจำกคลองชลประทำน
ใช้ในกำรทำกำรเกษตร เกษตรกรทำกำรเกษตรด้วยน้ำฝนจะทำกำรเกษตรได้เพียงปีละ 1 ครั้ง และทำกำรเกษตร
แบบเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ เกษตรกรยังคงมีควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยของกำรผลิตที่เกิดจำกควำมแปรปรวนของ
สภำพภู มิ อ ำกำศและฝนทิ้ ง ช่ ว ง ส่ ง ผลต่ อ รำยได้ ข องเกษตรกร และต้ น ทุ น กำรผลิ ต ของเกษตรกร
นอกจำกประเด็ น ด้ ำ นน้ ำแล้ ว ประเด็ น ควำมเหมำะสมของพื้ น ที่ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ต่ อ กำรท ำกำรเกษตร
พบว่ำ พื้น ที่ใ นเขตปฏิรู ป ที่ดิน มี ควำมเหมำะสมกั บกำรปลู กพื ช เพีย ง 31.5 ล้ ำนไร่ คิดเป็นร้อ ยละ 78.66
ของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศ ภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เหมำะสม
กับ กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้ อยละ 99.67 ร้อ ยละ 79.67 ร้อยละ 75และร้อ ยละ 71 ของพื้น ที่
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ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ส.ป.ก. ต้องน ำประเด็น สำคัญทั้ง 2 ประเด็น เพื่อมำประกอบกำรวำงแผนกำรปฏิรูปที่ดิน
ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร
2) ปจจั ำ นอก
(1) บทบำทภำคกำรเกษตรเริ่ ม ลดลงแต่ ยั ง คงเป็ น ฐำนกำรผลิ ต ที่ ส ำคั ญ ของประเทศ
โดยปัจ จุบัน มีพื้นที่ทำกำรเกษตร ร้ อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ครัว เรือนเกษตรกร 9.6 ล้ำนครัวเรือน
ซึ่งเป็นเกษตรกรรำยย่อยที่ผลิตเพื่อพึ่งพำตนเอง เกษตรกรที่ผลิตเชิงพำณิชย์ เกษตรกรที่ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
กำรลดลงของเกษตรกรรำยย่อย แนวโน้มกำรมีบทบำทมำกขึ้นของบรรษัทข้ำมชำติ (ด้ำนอำหำรและกำรนำเข้ำ
พืชอำหำรเมื่อขำดแคลน กำรค้ำเกษตรที่เชื่อมโยงกับภูมิภำค กำรค้ำในบริบทภูมิภำค เช่น Contract farming เป็นต้น)
รวมทั้งแนวโน้มกำรผูกขำดด้ำนอำหำร และทรัพยำกรพันธุกรรมมีเพิ่มมำกขึ้น กำรติดตำมนโยบำยและกำรสร้ำงพื้นที่
ทำงสังคมของเกษตรกรรำยย่อย เป็นเรื่องต้องดำเนินกำรควบคู่กัน
(2) ควำมเข้ม แข็ง ของเกษตรกรมี แนวโน้มลดลง พิจำรณำจำกประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ต
ของเกษตรกรที่ลดลงเมื่อเทียบกับกำรผลิตของประเทศเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกภำคเกษตรไม่สำมำรถเร่งพัฒนำ
ผลิตภำพกำรผลิตได้ทันต่อสภำพกำรแข่งขันของตลำดโลกที่ทวีควำมรุนแรง กำรส่งออกสินค้ำหลักเป็นสินค้ำขั้นปฐมภูมิ
และเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ยั ง ประสบปั ญ หำหนี้ สิ น และควำมยำกจน สำเหตุ เ นื่ อ งมำกจำก พื้ น ที่ เ กษตร
ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ขำดแคลนแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง คุณภำพผลผลิตไม่สม่ำเสมอ
เกษตรกรพึ่งพำปัจจัยภำยนอกโดยเฉพำะปุ๋ยเคมีและสำรเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง และผลิตพืชเชิงเดี่ยว
เป็นหลัก ในขณะที่กำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่สำมำรถขยำยตัวได้เท่ำที่ควร ทำให้มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงรำคำผลผลิ ต มำกขึ้ น รำคำผลผลิ ต เกษตรผั น ผวนและขึ้ น อยู่ กั บ รำคำในตลำดโลก กำรเกิ ด ภั ย ภิ บั ติ
จำกธรรมชำติบ่อยครั้ง และปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มสูญเสียกำรเป็นเจ้ำของที่ดินและกลำยเป็นผู้เช่ำมำกขึ้น
ทำให้ขำดควำมมั่นคงในอำชีพเกษตรกรรม
(3) ควำมมั่น คงทำงอำหำร เป็นประเด็น ที่กำลั ง จะกลำยเป็นปั ญหำส ำหรับสั ง คมไทย
อันเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรค้ำเสรี และปัญหำพลังงำน ควำมมั่นคงทำงอำหำร เกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิเกษตรกร
และชุมชน กับฐำนทรัพยำกรอำหำร รวมทั้งกับผู้บริโภคโดยรวม
(4) กำรเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ำกำศและกำรครอบครองทรั พ ยำกรทำงพั น ธุ ก รรม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ก ำรผลิ ต ของเกษตรกร เนื่ อ งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ำกำศโดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนปริมำณและกำรกระจำยตัวของน้ำฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ในช่วงฤดูกำลต่ำงๆ จะกระทบต่อกำรผลิตสินค้ำสำคัญที่มีบทบำทต่อกำรดำรงชีวิตของเกษตรกร และปัญหำ
กำรครอบครองพัน ธุกรรมและกำรผู กขำดทำงกำรค้ำเมล็ ดพันธุ์พืช จะส่ งผลต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรำยย่อย
จำนวนมำกที่พึ่งพิงอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้และพันธุ์พืช
(5) ทรั พยำกรธรรมชำติซึ่งเป็นฐำนกำรผลิ ตภำคกำรเกษตรมีควำมเสื่อมโทรมมำกขึ้น
กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำได้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ จำนวนมำกเพื่อกำรผลิตทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งภำคกำรเกษตร
เพื่อให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรใช้อย่ำ งสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภำพและขำดกำรบำรุงรักษำ
ทำให้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตของภำคเกษตรที่สำคัญเสื่อมโทรม โดยเฉพำะทรัพยำกรดินมีกำรใช้ปุ๋ยเคมี
และสำรเคมีทำงกำรเกษตรปริมำณมำก รวมทั้งปัญหำกำรขำดแคลนน้ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ที่ถูกทำลำยมำกขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผลต่อควำมมั่นคงและยั่งยืน
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9.1.2 กำรวิเครำะห์ส ำพแวด ้อมองค์กำร
ส.ป.ก. ให้ควำมสำคัญกับกำรสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ ได้แก่ มิติ
ภำยในประเทศ มิติเชิงภูมิภำค และมิติในภำพกว้ำง และผลกำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก. ที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่จะมีผลกระทบ
ต่อกำรทำงำนของ ส.ป.ก. ทำให้องค์กำรต้องมีกำรทบทวนและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กำรใหม่ โดยใช้
เครื่องมือ.(SWOT.Analysis) ดังนี้
1. กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล สภำพแวดล้ อมภำยใน.(Internal.Analysis).ได้ น ำเครื่ อ งมื อ .7S
ของ McKinsey มำเป็นกรอบแนวคิดหลัก ในกำรวิเครำะห์และพิจำรณำจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กำร
เนื่ องจำกเครื่องมือดังกล่ ำวเป็ น ที่ยอมรั บ ในระดับสำกล ในกำรนำมำใช้วิเครำะห์ ปัจจัยภำยในที่เกี่ยวข้อง
กั บ ระบบกำรท ำงำนขององค์ ก ำรทั้ ง หมดจ ำนวน.7.ปั จ จั ย .ได้ แ ก่ .กลยุ ท ธ์ .(Strategy).โครงสร้ ำ งองค์ ก ำร
(Structure).สไตล์ .(Style).ระบบ.(System).บุ ค ลำกร.(Staff).ทั ก ษะ.(Skill).และค่ ำ นิ ย ม.(Shared.Value)
เพื่อให้กำรกำหนดกลยุทธ์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. กำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกได้ น ำเครื่ อ งมื อ .Five.Force.Model.ของ.Michael.E.Porter
เป็นโมเดลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันขององค์กำร.เพื่อให้องค์กำรรู้สภำพแวดล้อมของกำรทำงำน
ขององค์ ก ำรกั บ สภำพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ กำรท ำงำนขององค์ ก ำร.โดยมี ก ำรวิ เ ครำะห์ ก ำรเปรี ย บเที ย บ
ควำมได้เปรี ย บกำรทำงำนขององค์กำรและคู่แข่งขององค์ก ำรองค์กำรสำมำรถจัดทำกลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
และใช้ .PEST.Analysis.เป็ น .Framework.ที่ ใ ช้ ส ำหรับ วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ องค์ ก ำร
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ช่วยให้บุคลำกรเข้ำใจถึงภำพรวมของสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน .ซึ่ง.PEST.Analysis
ประกอบด้วย.ปัจจัยกำรเมือง.(Political).ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ.(Economic).ปัจจัยทำงสังคม.(Social).และปัจจัย
ทำงเทคโนโลยี.(Technology).ส.ป.ก..ได้บทสรุปในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ดังนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กำร
จุดแขง (S : Strengths)
S1 คณะกรรมกำรปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมทุกด้ำน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สำมำรถกลั่นกรองกำร
ดำเนินงำนกำรปฏิรูปที่ดินได้ครบถ้วนรอบด้ำน
S2 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และแผนที่ถูกต้องรวดเร็ว
S3 กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเงินทุนเพียงพอต่อ
กำรสนับสนุนงำนปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมที่สำมำรถนำมำ
พัฒนำงำนกำรปฏิรูปที่ดินได้
S4 มีศูนย์เครื่องจักรกลและเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมชำนำญงำนด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
S5 กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงเงินทุน เพื่อพัฒนำอำชีพ
เกษตรกร
S6 มีพื้นที่และเกษตรกรที่ชัดเจนในกำรดำเนินงำนส่งเสริมและ
พัฒนำงำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
S7 มีฐำนข้อมูลของเกษตรกร
S8กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเจ้ำหน้ำที่
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนด้ำนกองทุน
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จุดอ่อน (W : Weaknesses)
W1 เครื่องมือของ ส.ป.ก. ในกำรสำรวจรังวัดไม่เพียงพอและ
เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยที่จะรองรับกับงำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
W2 ระบบรังวัดของ ส.ป.ก. ยังไม่เป็นมำตรฐำนสำกล
W3 ระบบกำรทำงำนขององค์กำร มีควำมซ้ำซ้อน และยัง
ไม่มรี ะบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก. ที่มี
ประสิทธิภำพ
W4 ยังไม่มียุทธศำสตร์งำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินและกรอบที่ชัดเจน
W5 บุคลำกรกลุ่มงำนวิศวกรรม และกลุม่ งำนช่ำง ไม่
เพียงพอต่อกำรดำเนินตำมพันธกิจกำรพัฒนำพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
W6 เครื่องมือและเครื่องจักรกลของส.ป.ก. เสื่อมสภำพและ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับกับกำรทำงำน
W7 ยังไม่มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่เป็น
ระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำ ถนนและดิน
W8 ยังไม่มีแผนงำนหรือแผนแม่บทในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดินที่ชัดเจน

จุดแขง (S : Strengths)
S10 ส.ป.ก. มีหน่วยงำนครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สำมำรถ
ดำเนินกำรและประสำนงำนได้อย่ำงทั่วถึง
S11 บุคลำกรที่มีควำมรู้ในหลำยสำขำวิชำ(สหวิทยำกำร)
S12 มีระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรที่เป็นปัจจุบัน

จุดอ่อน (W : Weaknesses)
W9 ยังไม่มีแผนรวมในกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร และ
แผนพัฒนำรำยแปลงที่ชัดเจน
W10 ยังไม่มีคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็นมำตรฐำน เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของ ส.ป.ก. เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และมี
มำตรฐำน
W11 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมในระดับพื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
W12 ยังไม่มีระบบกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ฐำนข้อมูลกำร
พัฒนำอำชีพเป็นรำยแปลง
W13 ฐำนข้อมูลกองทุนฯมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ไม่
เสถียร และไม่ครอบคลุมกำรปฏิบตั ิงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
ระบบพื้นที่
W14 ขั้นตอนกำรขอใช้เงินกองทุนมีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน
W15 ระบบงำนของกองทุนฯ ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบกำร
ทำงำนในด้ำนอื่นๆขององค์กำร
W16 อัตรำกำลังใน ส.ป.ก. จังหวัด ไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำนกองทุน และยังไม่มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
W17 ยุทธศำสตร์ของส.ป.ก. ยังไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดสู่
ผู้ปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนงำน
W18 โครงสร้ำงและอัตรำกำลังไม่สอดคล้องต่อกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กำรในปัจจุบัน
W19 ค่ำนิยมขององค์กำรยังไม่ได้รับกำรกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดกำรปฏิบัตไิ ด้จริง
W20 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
โดยเฉพำะในระดับเชี่ยวชำญ และยังไม่มีกำรถ่ำยทอดงำน
ให้แก่บุคลำกรรุ่นใหม่
W21 บำงจังหวัดมีพื้นที่ปฏิรูปที่ดนิ จำนวนมำกไม่สำมำรถ
รองรับกำรให้บริกำรเกษตรกรได้อย่ำงรวดเร็ว
W22 ยังไม่มีกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริม
กำรศึกษำและด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนปฏิรปู ที่ดินที่ชัดเจน
W23 ยังไม่มีแผนงำนยุทธศำสตร์วจิ ัยด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กำรที่จริงจัง
W24 ที่ดินไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้กับผูไ้ ร้ทดี่ ินทำกิน
โอกำส (O : Opportunities)
ั คุกคำม (T : Threats)
O1 กำรมีผไู้ ร้ที่ดินทำกินมำขึ้นทะเบียนขอรับกำรจัดที่ดินทำกิน T1 มูลค่ำที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจส่งผลให้
เป็นจำนวนมำก ทำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลในกำร
ส.ป.ก. ดำเนินกำรจัดหำที่ดินมำจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้
จัดหำที่ดินทำกินเพิม่ ขึ้น
ยำกมำกขึ้น
O2 นโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรทำงำนของ ส.ป.ก. ลด
T2 กำรดำเนินกำรประกำศใช้บังคับพระรำชกฤษฎีกำ
ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม และกำรออกคำสั่งคสช. ที่ 36/2559 กำหนดเขตปฏิรูปก่อนกำรจัดซื้อทีด่ ินมีขั้นตอนและใช้ระยะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่ และนำมำจัดสรรให้แก่ เวลำนำน
เกษตรกร เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูปที่ดินอย่ำงถูกกฎหมำย T3 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
O3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่เอื้อและไม่คล่องตัวต่อกระบวนกำร
(ยุทธศำสตร์ที่ 4) สอดคล้องกับงำนของ ส.ป.ก. ในกำรแก้ไข
จัดซื้อที่ดินเอกชน ส่งผลให้ต้องชะลอกระบวนกำรจัดซื้อ
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จุดแขง (S : Strengths)
ปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยำกไร้
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนจัดหำทีด่ ินของ ส.ป.ก.เพิ่มขึ้น
O4 กำรได้รับกำรสนับสนุนสถำนีรบั สัญญำณดำวเทียมถำวร
จำกกรมที่ดินเพื่อใช้สำหรับงำนสำรวจรังวัด
O5 มีกำรบูรณำกำรทำงำนของหน่วยงำนภำยในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภำยนอกกระทรวงฯในด้ำนกำรพัฒนำ
พื้นที่และโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทัง้ ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ
เกษตรกร
O6 กำรมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. ให้แก่
เกษตรกรของ ส.ป.ก.
O7 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ข้อ 2 และข้อ 4) สอดคล้องกับงำน
ของ ส.ป.ก. ในกำรพัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำ ทำงเศรษฐกิจและสังคม
O8 ภำคเอกชนมีส่วนร่วมเข้ำมำลงทุนด้ำนธุรกิจกำรเกษตร ใน
พื้นที่ ส.ป.ก.
O9 คนรุ่นใหม่หันมำสนใจทำกำรเกษตร โดยนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำกำรผลิต
O10มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ทันสมัยเข้ำมำช่วย
ในกำรผลิตและกำรตลำดของเกษตรกร
O11 รัฐบำลมีนโยบำยแก้ปญ
ั หำหนี้สินและฟื้นฟูเกษตรกร
O12 มี PMQA4.0 เป็นกรอบในกำรพัฒนำองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
O13 แผนปฏิบัตริ ูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
O14 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

จุดอ่อน (W : Weaknesses)
ที่ดินเอกชน เพื่อนำมำจัดให้ผไู้ ร้ทดี่ ินทำกินและงำนพัฒนำ
ศักยภำพพื้นที่และโครงสร้ำงพื้นฐำน
T4 สิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ยังมิได้เทียบเท่ำกับที่ดินตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน เกษตรกรจึงไม่ประสงค์เข้ำสู่
กระบวนกำรปฏิรูปที่ดิน
T5 สภำพสังคมที่เปลี่ยนไปและควำมเจริญทำให้ พ.ร.บ.
กำรปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เอื้อต่อกำรดำเนินงำน
ปฏิรูปที่ดิน
T6 กำรถ่ำยโอนภำรกิจของ ส.ป.ก. ให้องค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น
T7มีภำรกิจงำนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่น
T8 สหกรณ์กำรเกษตรในเขตปฏิรปู ที่ดิน ยังไม่มีควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกเป็นกำรจัดตั้งขึ้น
ตำมกฎหมำย
T9 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูงวัยเพิ่มมำกขึ้น ทำให้
ประสิทธิภำพในกำรทำกำรเกษตร และเกษตรกรบำงรำยยัง
ไม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีแบบใหม่ในกำรผลิต
T10 เกษตรกรมีภำระหนีส้ ินหลำยทำง
T11 เกิดภัยธรรมชำติและรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำ
T12 สื่อมวลชนและหน่วยงำนภำยนอกมีทัศนคติเชิงลบต่อ
กำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก. ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของ ส.ป.ก.
ขำดควำมน่ำเชื่อถือ
T13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจต่อกำรปฏิบตั ิงำนที่ล่ำช้ำ
และข้อกฎหมำยไม่เอื้ออำนวยต่อกำรทำงำนในสภำวะ
ปัจจุบัน

จำกกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จุ ด แข็ ง .จุ ด อ่ อ น.โอกำส.และอุ ป สรรคขององค์ ก ำรที่ ไ ด้ จ ำก
กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในองค์กำรด้วยเครื่องมือ.SWOT.Analysis.แล้ว สำมำรถ
น ำมำก ำหนดกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ำรด้ ว ยกำรวิ เ ครำะห์ .TOWS.Matrix.ซึ่ ง จะใช้ วิ ธี ก ำร.ดั ง นี้ .1).จั บ คู่ ร ะหว่ ำ ง
สภำพแวดล้ อ มภำยในทำงบวกคื อ .จุ ด แข็ ง .(Strength).และสภำพแวดล้ อ มภำยนอกทำงบวกคื อ .โอกำส
(Opportunity).ซึง่ เป็นกำรใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของหน่วยงำนผสมกับโอกำสที่ดีเพื่อนำมำกำหนดเป็นกลยุทธ์
เชิงรุก.2).จั บคู่ร ะหว่ำงสภำพแวดล้ อมภำยในทำงลบคือจุดอ่อน.(Weakness).และสภำพแวดล้ อมภำยนอก
ทำงบวกคือโอกำส.(Opportunity).ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข.โดยกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสเพื่อมำปิดจุดอ่อน
จุ ดด้อยขององค์กรหรื อทำให้ จุ ดอ่อนนั้ น ลดลง 3).จับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้ อมภำยในทำงบวกคือ .จุดแข็ ง
(Strength).และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงลบคือ.อุปสรรค.(Threat) เป็นกลยุทธ์เชิงรับ โดยกำรนำจุดแข็ง
ข้อได้เปรี ยบขององค์กรมำป้ องกันอุป สรรค และ.4).จับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยในทำงลบคือ .จุดอ่อน
(Weakness) และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงลบคือ อุปสรรค (Threat) เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพื่อกำรลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคำม โดยมีเป้ำหมำยหลักคือกำรป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถำนกำรณ์ขององค์ก ำร
ไม่แย่ไปกว่ำเดิม ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์.TOWS.Matrix.ของ.ส.ป.ก. ทำให้ได้กลยุทธ์ดังปรำกฏในตำรำงที่ 5
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ตำรำงที่ 5 TOWS Metrix
SO (ก ุท ์เชิงรุก)
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดที่ดิน (S2 S3
O12 O7)
2. บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (S2 S12 O12 O4)
3. ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรปู ที่ดินให้มีควำมยั่งยืน
(S6 S7 O9 O13)
4. พัฒนำเกษตรกรด้ำนผู้นำเกษตร (S6 S7 O9 O10)
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินอย่ำงสมดุลและยั่งยืน (S6
S7 S5 O5 O7 O9 O10)
WO (ก ุท ์เชิงป้องกัน)
1. เร่งรัดกำรจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (W24 O1 O2 O3)
2. จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภำพ (W1 W2 W3
W10 O1 O2 O4)
3. เพิ่มพื้นที่ชลประทำน พัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (W5 W6 W7 W8 O5 O7)
4. พัฒนำคุณภำพดินให้เหมำะสมต่อกำรเกษตรกรรม (W7
O5 O10)
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพื่อ
เกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (W13 W15 O12)
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนกองทุนฯ (W14 W16 O12)
7. พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง (W16 W17
W18 W19 W20 W21 W22 W23 O12)
8. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและบุคลำกรเพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพระบบรำชกำร (W16 W18 W20 O12)
9. เพิ่มผลิตภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำรโดยลดต้นทุนและ
ส่งเสริมนวัตกรรม (W16 W18 W20 W22 O12 O14)
10. สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน (W19 O13 O14)

ST (ก ุท ์เชิงแก้ ข)
1. สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกร
เป็นศูนย์กลำง (S6 S7 T8 T9 T10 T11)
2. ยกระดับและพัมนำรำยได้ให้เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน (S5 S6
S7 T9 T10)

WT (ก ุท ์เชิงรับ)
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบกำรถือครองและใช้
ประโยชน์ที่ดิน (W9 T9)
2. ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมำยกำรปฏิรปู ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมให้ทันสมัย ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร (W3 W4
T5 T4 T13)
3. สร้ำงและพัฒนำผู้สืบทอดอำชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (W9 T9)

1.9.3 ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี
ผู้รั บบริกำรของ ส.ป.ก. คือ เกษตรกรกลุ่ มเกษตรกร สถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ หน่วยงำนภำคเอกชน ฯลฯ โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมต้องกำรให้ ส.ป.ก. ปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิรูปที่ดิน กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน กำรพัฒนำพื้นที่
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให้ มี ศั ก ยภำพ.กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนให้ มี ค วำมเหมำะสมต่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
และกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำกำรเกษตร
เน้ น กำรส่ ง เสริ ม กำรท ำอำชี พ กำรเกษตรอย่ ำ งครบวงจร ตั้ ง แต่ ต้ น น้ ำถึ ง ปลำยน้ ำ.และกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
หรือปรับปรุงกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมถูกต้อง และรวดเร็วมำกขึ้น
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1.9.4 ควำมคำดหวังของผู้บริหำร
มุ มมองภำพรวมของผู้ บริ หำรองค์ กำรที่ มี ต่ อกำรขั บเคลื่ อนงำนของส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม ในอีก 3 ปี ข้ำงหน้ำ คือ “กำรพั นำพืนที่ นเขตปฏิรูปที่ดิน ห้มีศัก ำพเหมำะสมต่อกำรทำ
เกษตรกรรม แ ะพั นำอำชีพกำรเกษตร ห้แก่เกษตรกร ด้อ ่ำงมั่นคง ั่ง ืน”
จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้ บ ริ ห ำร ส.ป.ก. ท ำให้ ท รำบถึ ง ควำมคำดหวั ง ต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นงำน
ของ ส.ป.ก.ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น สำมำรถรองรับกับ กำรทำงำนในเชิงคุณภำพ และกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคตได้มำกขึ้น โดยสำระสำคัญส่วนใหญ่ มีควำมคำดหวังให้ส.ป.ก.ดำเนินงำนบริหำรจัดกำร
พื้นที่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น พัฒนำอำชีพเกษตรกรให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้นภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนภูมิภำค
และหน่วยงำนภำยนอกองค์กำรให้มำกขึ้น เพื่อให้งำนประสบผลสำเร็จมำกขึ้นกว่ำผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ยกระดับ กำรพัฒ นำกระบวนกำรผลิ ตตั้ งแต่ก ระบวนกำรต้นน้ ำจนถึ งปลำยน้ำ เพื่อ เพิ่ม มูล ค่ำ ให้ กับ สิ น ค้ ำ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะและมีศักยภำพ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ให้มีควำมเข้มแข็ง
เพื่ อ ให้ ค นในองค์ ก ำรมี พ ฤติ ก รรมกำรท ำงำนที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ กำรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำด้ ำ นกฎหมำย
ให้มีควำมทันสมัย ส่งผลให้กำรทำงำนของ ส.ป.ก. สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกขึ้น
ตำรำงที่ 6 ข้อมูลเปรียบเทียบควำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควำมคำดหวังของผู้บริหำร
ที่

ประเดน

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี

ควำมคำดหวังของผู้บริหำร

1.

งำนด้ำนกำร
ที่ดินแ ะ
ก หมำ
ส.ป.ก.

- งำนด้ำนกำรจัดที่ดิน กำรกระจำยสิทธิ
กำรรับมรดกสิทธิรวดเร็วทันต่อควำม
จำเป็นและควำมต้องกำร
- เร่งรัดกำรยุติข้อพิพำท
- ต้องกำรให้เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01
เป็นโฉนดที่ดิน
- เร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำกำรซื้อขำย
เปลี่ยนมือ
- เพิ่มมูลค่ำเอกสำร ส.ป.ก. 4-01
ให้เท่ำเทียมกับเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์
ของกรมที่ดิน

- คุ้มครองกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
- องค์กำรที่ดูแลสิทธิทำกินให้แก่
เกษตรกร
- เร่งรัดกำรจัดที่ดินให้แล้วเสร็จ
- ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม
ผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เร่งรัดพัฒนำกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ

2.

งำนด้ำนกำร
พั นำ
โครงสร้ำง
พืน ำนแ ะ
กำรพั นำ
อำชีพ
เกษตรกรรม

- พัฒนำวำงแผนกำรใช้พื้นที่ส.ป.ก.
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้มีควำมเหมำะสมในกำรทำกำรเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมเหมำะสม
- สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกำสเข้ำถึง ต่อกำรประกอบอำชีพ
แหล่งพันธุ์พืช/สัตว์/ประมง
- วำงระบบในกำรบูรณำกำร
- พัฒนำแหล่งน้ำให้เพียงพอ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ต่อกำรประกอบอำชีพ
อำชีพด้ำนพืช ประมง และปศุสัตว์
- พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบ
- พัฒนำคุณภำพดิน และแหล่งน้ำ
สำธำรณูปโภค
ให้เหมำะสมต่อกำรทำเกษตรกรรม
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ที่
3.

4.

5.

ประเดน

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี

ด้ำนบุค ำกร - เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
แ ะกำร
ให้รวดเร็ว
ห้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ ระดับพื้นที่ควรเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ต่อเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็วมำกขึ้น
- กระบวนกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดิน
ต้องมีกระบวนงำนที่ชัดเจน โปร่งใส
เป็นธรรมและรวดเร็ว
- แก้ไขปัญหำเกษตรกรได้อย่ำงทันท่วงที
- กำรบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน
- จัดทำคู่มืออธิบำยกระบวนงำน
กำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำยในรูปแบบ
ที่เกษตรกรเข้ำใจได้ง่ำย
- กำรให้บริกำร ส.ป.ก. ในระดับพื้นที่
(อำเภอ/ตำบล) เพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกล
ด้ำนองค์ควำมรู้ - ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ส.ป.ก.
/เทคโนโ ี
ให้แก่เกษตรกรอย่ำงทั่วถึง
แ ะนวัตกรรม - พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตร
ที่เหมำะสมกับบริบทชุมชน
- กำรส่งเสริมให้มีศูนย์กำรเรียนรู้
ต้นแบบและระบบพี่เลี้ยงในกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
- ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตกำรเพิ่มมูลค่ำ
และเชื่อมโยงด้ำนกำรตลำด
- เทคโนโลยีกำรเกษตรที่ทันสมัยต่ำงๆ
รวมเข้ำกับภูมิปัญญำท้องถิ่นดั้งเดิม
- กำรส่งเสริมกำรนำพลังงำนทดแทน
มำใช้ในพื้นที่
- สนับสนุนเครื่องจักรกลเกษตร
ด้ำนกองทุน - สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร/
ปฏิรูปที่ดิน
กลุ่มเกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ มำลงทุนในกำรส่งเสริม/
เกษตรกรรม
พัฒนำพื้นที่และอำชีพ
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ควำมคำดหวังของผู้บริหำร
- กำรวำงแผนเส้นทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ ส.ป.ก. อย่ำงชัดเจน
- กำรวำงแผนส่งเสริมบุคลำกรภำยใน
องค์กำรให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงสำย
อำชีพที่ชัดเจน
- วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเชิงรุก
เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่แข็งแกร่ง
และเกิดควำมผูกพันต่อองค์กำร
- ส่งเสริมให้บุคลำกรสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ต่องำนที่ปฏิบัติ
- สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร
- กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

- พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศขององค์กำรให้มีควำม
ทันสมัย
- สร้ำงฐำนข้อมูลทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคให้มีเอกภำพ
- พัฒนำงำนวิจัยสนับสนุนภำรกิจหลัก
ของ ส.ป.ก. เพื่อพัฒนำงำน
ให้มีศักยภำพมำกขึ้น
- พัฒนำองค์กำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
(Learning Organization)

- วำงระบบกำรสร้ำงรำย
ได้เป็นของตัวเอง
- กำรศึกษำโมเดลของธนำรักษ์
เพื่อให้ ส.ป.ก. พัฒนำกระบวนกำร

ที่

6.

7.

ประเดน

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี

ควำมคำดหวังของผู้บริหำร

- ดำเนินกำรกู้ยืมเงินให้เกษตรกร
สร้ำงรำยได้เป็นของตัวเอง
ได้รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
ด้ ำ นนโ บำ - กำรจัดสรรงบประมำณให้ตรงกับ
- กำรบูรณำกำรทั้งภำยในและนอก
แ ะแผนงำน ควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
องค์กำร เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่
ของเกษตรกรให้สอดคล้องกับฤดูกำลผลิต ปฏิรปู ที่ดินให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
- วำงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
- จัดทำคำของบประมำณให้สอดคล้อง
ให้แก่เกษตรกรได้อย่ำงทั่วถึง
กับภำรกิจงำนของ ส.ป.ก.ทีเ่ กิดขึ้น
ในอนำคต
- กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน/
โครงกำรที่ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำน
ของ ส.ป.ก.
ด้ ำ นองค์ ก ำร
- กำหนดแผนกำรพัฒนำวัฒนธรรม
แ ะเครือข่ำ
ขององค์กำร
- กำรทำงำนเป็นทีม ใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนได้มำกขึ้น
- ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในกำรทำงำน
- สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยระดับพื้นที่

1.10 ประเดนสำคั ของกำรขับเค ื่อน
จำกประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำย ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และควำมคำดหวั ง
ของผู้บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นนำสู่กำรกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน ให้ควำมสำคัญใน 11 เรื่องหลัก ดังนี้
1) เร่งรัดกำรจัดหำที่ดินเพื่อนำมำปฏิรูปที่ดินและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรตรวจสอบกำรถือครอง
และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหำเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินซึ่งเป็นภำระหน้ำที่หลักของ ส.ป.ก. และกำรคุ้มครอง
พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นเจตนำรมณ์ของกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนจัดที่ดิน
ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมำยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อพัฒนำระบบกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ ส.ป.ก. และตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงำนของ ส.ป.ก.
3) บริ ห ำรจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศให้ เ ชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น กำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมเพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำร
แก่ เ กษตรกร และเพื่ อ พั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและสำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงำนอื่ น
เพื่อประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
4) เพิ่มพื้น ที่ช ลประทำน พัฒนำ ปรับปรุงแหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบและพัฒนำคุณภำพดิน
ให้เหมำะสมต่อกำรเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและภำวะเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรและเพื่ อ ใช้ ใ นกำรวำงแผนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของเกษตรกร
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5) ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมยั่งยืนเพื่อลดปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ซึ่งเป็ นฐำนกำรผลิ ตภำคกำรเกษตรที่มีควำมเสื่ อมโทรมมำกขึ้น และประเด็นสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
6) เพิ่มประสิทธิภำพระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์)
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรอยู่อำศัยในพื้นที่ ส.ป.ก. สำมำรถสนับสนุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกร
ทำงอ้อม เช่น กำรขนส่งผลผลิตออกสู่ตลำด และสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
7) สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงและพัฒนำเกษตรกร
ด้วยผู้นำเกษตรกรเพื่อเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ใช้กำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรมีควำมสำมำรถ
ในกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ภ ำคกำรเกษตรและเตรียมกำรรับมือกับกำรเปลี่ ยนแปลงสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับผู้นำเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งกันและกัน
8) เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินอย่ำงสมดุลและยั่งยืนยกระดับ และพัฒนำรำยได้ให้เกษตรกร
อย่ำงยั่งยืนเพื่อแก้ไขประเด็นควำมยำกจนของเกษตรกร ตลอดจนเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร
มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
9) สร้ ำ งและพั ฒ นำผู้ สื บ ทอดอำชี พ เกษตรกรรมในเขตปฏิรู ป ที่ ดิ น เป็ น กำรแก้ ไขปั ญ หำ
เกษตรกรสูงอำยุ โครงสร้ำงอำยุเกษตรกร กำรขำดแคลนแรงงำนภำคเกษตรของเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน
ที่จะส่งผลต่อกำรคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในอนำคต
10) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรด ำเนิน งำนกองทุ น ฯ และพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ดกำรกองทุ น
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป็ น กำรช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ ำ นสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ ำแก่ เ กษตรกร
ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้อีกทำงหนึ่ง
11) พัฒนำหน่ ว ยงำนของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนำระบบบริห ำรจัดกำรกำลั งคน
และพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบรำชกำร เพิ่มผลิตภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยลดต้นทุน
และส่งเสริมนวัตกรรมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ภำรกิจหลักของ ส.ป.ก. ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ เป็นองค์กำรที่มีประสิทธิภำพสูง
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ส่วนที่ 2
ควำมสอดค อ้ งกับแผน 3 ระดับตำมนั ะของมติคณะรั มนตรี
เมื่อวันที่ 4 ันวำคม 2560
2.1 ุท ศำสตร์ชำติ
2.1.1 ทุ ศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสแ ะควำมเสมอ ำคทำงสังคม
1) เป้ำหมำ : สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2) ประเดน ุท ศำสตร์: สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(1) ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
(2) กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
3) กำรบรร ุเป้ำหมำ ตำม ุท ศำสตร์ชำติ:
ส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ด ำเนิ น กำร
ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2532) ประกำศบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร ตลอดจน
กำรช่วยเหลือให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเพื่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ส.ป.ก. จึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเป้ำหมำยเพื่อนำที่ดินมำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน และเกษตรกรผู้ยำกจน ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยสอดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร เรื่ อ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
เป็ น ภำระหน้ ำ ที่ ห ลั ก ของส ำนั ก งำนกำรปฏิ รูป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม โดยปรับ ปรุ งสิ ท ธิก ำรถือ ครองที่ ดิ น
กำรกระจำยสิ ทธิกำรถือครองที่ดิน ทั้ งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชนไปสู่ เกษตรกร.สนับสนุนให้ เกษตรกร
รำยย่ อ ยและเกษตรกรผู้ ย ำกไร้ ที่ ดิ น ท ำกิ น มี โ อกำสเข้ ำ ท ำประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ทั้ ง ยั ง เป็ น กำรปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ
กำรถือครองที่ดินเพื่อให้ถูก ต้องตำมกฎหมำย ปรับปรุงแนวเขตที่ดินเพื่อลดควำมขัดแย้งระหว่ำงเกษตรกร
และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพิ่มโอกำสให้บุตรหลำนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับโอนสิทธิ /มรดกสิทธิ
สำมำรถเข้ำทำประโยชน์ในที่ดินต่อจำกบิดำ มำรดำ เพิ่มโอกำสเข้ำถึงที่ดิน เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งทุน
จำกสถำบั น กำรเงิ น มี ค วำมมั่ น คงในกำรถื อ ครองที่ ดิ น พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภำพพื้ น ที่ ใ ห้ ส ำมำรถ
ทำกำรเกษตรและอยู่อำศัยได้ และกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ทั้งในและนอกอำชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้ำงอำชีพ
และรำยได้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ พรบ. กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มำตรำ 9 ให้ตั้งกองทุนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นและใช้ จ่ ำ ยเพื่ อ กำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
โดยมีเป้ำหมำยสำคัญเพื่อนำมำเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น กำรนำมำจัดซื้อที่ดิน
เอกชนเพื่อนำมำปฏิรูปที่ดิน กำรพัฒนำกลไกและเครื่องมือเพื่อพัฒ นำแผนที่มูลค่ำที่ดิน กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้ น ฐำนและสำธำรณู ป โภคในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ศั ก ยภำพในกำรผลิ ต กำรสนั บ สนุ น
เพื่อพัฒนำศักยภำพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน กำรสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร เป็นกลไก
และเครื่องมือสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ยำกไร้ที่ดินทำกินและคนยำกจน
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2.1.2 ุท ศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ นกำรแข่งขัน
1) เป้ำหมำ : ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2) ประเดน ุท ศำสตร์: กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
3) กำรบรร ุเป้ำหมำ ตำม ุท ศำสตร์ชำติ:
ส.ป.ก. ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของเกษตรกร/กลุ่ ม
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยให้ควำมสำคัญและจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน จำนวน 2 แผน ดังนี้
(1) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
มีเป้ำหมำย 2 ประกำร คือ 1) พัฒ นำแหล่ งน้ำ ระบบชลประทำนให้ เหมำะสมกับกำรผลิตทำงกำรเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจำกพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้รับมอบพื้นที่มำจำกกรมป่ำไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม
และเกษตรกรบุกรุก แผ้วถำงเพื่อทำกำรเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทำน ขำดแคลนแหล่งน้ำ
ทำงกำรเกษตร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประมำณ ร้อยละ 60 ทำกำรเกษตรโดยอำศัยน้ำฝน ร้อยละ 20
ใช้ น้ ำจำกแหล่ ง น้ ำธรรมชำติ เกษตรกรร้ อ ยละ 12 ใช้ น้ ำจำกบ่ อ บำดำล และเกษตรกรเพี ย งร้ อ ยละ 11
ที่มีน้ำจำกคลองชลประทำนเพื่อใช้ในกำรทำกำรเกษตร เกษตรกรที่ทำกำรเกษตรโดยอำศัยน้ำฝนจะสำมำรถ
ทำกำรเกษตรได้เพียงปีละ 1 ครั้ง และทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับควำมเสียหำย
จำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศและฝนทิ้งช่วง ดังนั้น ส.ป.ก. จึงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำ
ระบบชลประทำนให้ เ หมำะสมกับ กำรผลิ ต ทำงกำรเกษตรในเขตปฏิ รูป ที่ดิ น 2) เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพระบบ
สำธำรณู ป โภคพื้ น ฐำนในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เป้ ำ หมำยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพระบบสำธำรณู ป โภคพื้ น ฐำน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีควำมพร้อมสำหรับกำรอยู่อำศัยในแปลงเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกร/สถำบั น เกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นำธุ ร กิ จ สร้ ำ งอำชี พ ยกระดั บ กำรผลิ ต กำรแปรรู ป กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ
สร้ำงรำยได้และมีควำมสำมำรถในแข่งขัน
(2) แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร เรื่ อ ง กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ให้เกิดประสิทธิภำพและยั่งยืน ประกอบด้วย 3 เป้ำหมำยหลัก คือ เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีรำยได้น้อยเมื่อเทียบกับเกษตรกรทั่วไป กำรพัฒนำ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยังให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำอำชีพ พัฒนำทักษะ
ด้ ำ นกำรประกอบอำชี พ เกษตรกรรม ซึ่ ง หลั ก กำรพั ฒ นำของ ส.ป.ก. เน้ น กำรพั ฒ นำ “คน” และสร้ ำ ง
กระบวนกำรมีส่ ว นร่ ว มเพื่ อให้ เ กษตรกรได้เ รีย นรู้ เกิ ดกำรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและสำมำรถขั บเคลื่ อ น
กำรพัฒนำด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทำให้เกษตรกรที่มีอำยุ 50 ปีขึ้นไป
มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งในเขตปฏิรูปที่ดิ นร้อยละ 40 ของเกษตรกรเป็นเกษตรกรสูงอำยุ ประกอบกับคนหนุ่มสำว
ไม่สนใจประกอบอำชีพเกษตรกรรม ส่งผลต่อกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตรและศักยภำพเกษตรกร
ดังนั้นกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
พัฒนำผู้นำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง และพัฒนำทำยำทเกษตรกรที่จะสืบทอดอำชีพเกษตรกรรม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ส.ป.ก. ให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินและกำรยกระดับกำรพัฒนำ
รำยได้ให้เกษตรกรอย่ำงยั่งยืนเพื่อให้เกิดกำรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำมเจตนำรมณ์ ของกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
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2.1.3 ุท ศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณ ำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ้อม
1) เป้ำหมำ : อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืนมีสมดุล
2) ประเดน ุท ศำสตร์: สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
3) กำรบรร ุเป้ำหมำ ตำม ุท ศำสตร์ชำติ:
“กำรคุ้ ม ครองพื้ น ที่ เ กษตรกรรม”เป็ น เจตนำรมณ์ ข องกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ที่ต้องกำรสงวนรั กษำพื้น ที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกร สร้ำงควำมมั่นคงในกำรถือครองที่ดิน
เพื่อ เป็ น แหล่ งผลิ ตอำหำร สร้ ำงควำมมั่น คงด้ ำนอำหำรทั้ง เชิง ปริม ำณและเชิง คุณภำพ สร้ำ งควำมมั่ นคง
ทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนของเกษตรกร เน้นกำรพัฒนำบนฐำนทรัพยำกรที่เหมำะสม ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่
30 มิถุนำยน 2541 มอบหมำยให้ ส.ป.ก. ดำเนินกำรปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้ยืนต้น ร้อยละ 20 ของพื้นที่รับมอบ
จำกกรมป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง กำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกำรปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้น และไม้ใช้สอย ในแปลงเกษตรกรรม แปลงชุมชน และรอบบริเวณพื้นที่แนวกันชน 11.94 ล้ำนไร่
คิดเป็นร้อยละ 22.81 ของพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งหมด และให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนำ
เกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสำน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน และรูปแบบกำรผลิตที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำ
มำส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกร.เพื่อ ให้ เ กิ ด กำรผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม.ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น
ให้เกิดกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชำติ ผ่ำน
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกเกษตรกรและชุมชน ส่งผลให้เกิดกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ ส.ป.ก. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้ำหมำยที่ 2 ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมยั่งยืน.เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมยั่งยืน ต่อไป
2.1.4 ุท ศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุ แ ะพั นำระบบบริหำรจัดกำร ำครั
1) เป้ำหมำ :
-.ภำครั ฐ มี วั ฒ นธรรมกำรท ำงำนที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ภำครัฐมีขนำดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
- ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
2) ประเดน ุท ศำสตร์:
- ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
- ภำครั ฐ บริ ห ำรงำนแบบบู ร ณำกำรโดยมี ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เ ป็ น เป้ ำ หมำยและเชื่ อ มโยง
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจและทุกพื้นที่
- ภำครัฐมีขนำดเล็กลงเหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำประเทศ
- ภำครัฐมีควำมทันสมัย
- บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีควำมสำมำรถสูง
มุ่งมั่นและเป็นมืออำชีพ
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- ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กฎหมำยมีควำมสอดคล้องกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จำเป็น
3) กำรบรร ุเป้ำหมำ ตำม ุท ศำสตร์ชำติ
ส.ป.ก. ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูปองค์กร โดยจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องกำรพัฒนำ
องค์ ก ำร เป้ ำ หมำยหลั ก เพื่ อ เพิ่ ม กำรให้ บ ริ ก ำรของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและมี คุ ณ ภำพเป็ น ที่ ย อมรั บ
ของผู้ใช้บริกำรโดยจัดกิจกรรมให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรประชำชนเคลื่อนที่ (Mobil Unit) แก่เกษตรกรในพื้นที่
ห่ำงไกล เกษตรกรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำร ณ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด .(ส.ป.ก. จั งหวัด) และกำรพัฒนำรู ปแบบและกระบวนงำนกำรให้บริกำรโดยกำรจัดทำศูนย์บริกำร
ประชำชนใน ส.ป.ก.จังหวัด เน้นกำรให้บริกำร.5.S ประกอบด้วย Smart Place, Smart Data, Smart Officer,
Smart.Quality.และ.Smart.Service.ที่ จ ะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ เ กษตรกรและผู้ ติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ำร
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนหลักให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนในปีงบประมำณ 2563-2565
มีแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรจัดทำงบประมำณและกำรสร้ำงกลไกติดตำม ตรวจสอบ
กำรเงิ น กำรคลัง โดยใช้หลั กกำรควำมคุ้มค่ำ จัดทำงบประมำณเชิงบูรณำกำร และงบประมำณสอดคล้ อง
กับแผนพัฒนำภำค เพื่อเป็นกำรประหยั ดวงเงินงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี มุ่งเน้นกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร ส.ป.ก. ยึดค่ำนิยมในกำรทำงำนเพื่อเกษตรกร
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถสูงขึ้น มีควำมมุ่งมั่นและเป็นมืออำชีพ
ทั้ ง นี้ กำรด ำเนิ น งำนของบุ ค ลำกรต้ อ งมี ค วำมโปร่ ง ใส สุ จ ริ ต ปรำศจำกพฤติ ก รรมที่ ส่ อ ไปในทำงทุ จ ริ ต
สร้ ำ งธรรมำภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรงำน ตลอดจนกำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และค่ ำ นิ ย มในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
ให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำน
กำรทุจริตในหน่วยงำน

2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บท ำ ต้ ุท ศำสตร์ชำติ
(1) ประเดน เศรษ กิจ ำนรำก
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 1 รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง
(ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 15 ต่อปี)
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ: ประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก
ส.ป.ก..ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น เศรษฐกิ จ ฐำนรำก
จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน.2).แผนปฏิบัติรำชกำร
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 3) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
คุ ณ ภำพชี วิ ต เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น ภำรกิ จ หลั ก ของ ส.ป.ก.
ที่ต้องแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนที่ดินและไม่สำมำรถเข้ำถึงที่ดินของเกษตรกรรำยย่อยและคนยำกจน พร้อมทั้ง
กำรพั ฒ นำองค์ค วำมรู้ ด้ ำ นอำชี พ เกษตรกรรม.และพัฒ นำศัก ยภำพพื้ น ที่ ก ำรด ำเนิน งำนด้ำ นกำรจั ด ที่ ดิ น
และงำนพัฒนำเกษตรกรจะดำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดกำรกระจำย
กำรพัฒนำได้ทั่วทั้งประเทศ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน.40.ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ.26.เมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งประเทศ และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินทำกิน ประมำณ 2.86 ล้ำนรำย คิดเป็นประมำณร้อยละ 35
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ของเกษตรกรทั้งหมด (กำรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึงวันที่ 29 กมุภำพันธ์ 2559 จำนวน 7,942,582 รำย)
ดังนั้น กำรดำเนินงำนด้ำนจัดที่ดินทำกิน กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ปี พ.ศ. 2563-2565
จำนวน 189,000 รำย) คิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้ไม่มีที่ดินทำกิน จำนวน 889,022 รำย ซึ่งกำรจัดที่ดินทำกิน
ของ ส.ป.ก. จะให้ควำมสำคัญกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองและสร้ำงรำยได้จำกภำคกำรเกษตร จำกกำรติดตำมและประเมินผล ทำให้ทรำบว่ำ
เกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 96.65 มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 231,157.46 บำท/ปี
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
 แนวทำงกำรพัฒนำ: เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้
น้อย เพื่อยกระดับสู่กำรเป็นผู้ป ระกอบกำรธุรกิจ โดยสร้ำงโอกำสและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้
ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำร กำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรตลำด มีทักษะต่ำ งๆ ที่สอดคล้อง
และจำเป็น ต่อกำรยกระดับ เป็ น ผู้ป ระกอบกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนบัญชีกำรผลิต กำรควบคุมต้นทุน
กำรเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ต กำรจั ด กำรคุณ ภำพและมำตรฐำนผลผลิ ตให้ มีคุ ณภำพสำมำรถแข่ งขั นได้
สำมำรถเชื่อมโยงและผสมผสำนบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมกับองค์ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นใหม่
เพื่อนำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับภูมิสังคมของชุมชนอย่ำงครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้ นน้ำ กลำงน้ำและปลำยน้ำ
โดยยึดแนวหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้ำหมำยของแผนย่อย: ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพิ่มขึ้น
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: ส.ป.ก. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
เรื่ อ ง กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต เกษตรกรในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและยั่ ง ยื น เป้ ำ หมำยหลั ก
เพื่อพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง พัฒนำผู้นำเกษตรกรและพัฒนำผู้สืบทอดอำชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ ำพกำรใช้ ที่ ดิน .และพั ฒ นำยกระดั บ รำยได้ ใ ห้ เกษตรกรอย่ ำ งยั่ง ยื น ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรจัดกำรสินค้ำ กำรส่งเสริมให้เป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร จำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐำนรำก
ปี พ.ศ. 2563-2565 จำนวน 40,050 รำย จำก 7,942,582 ครัวเรือน เมื่อนำมำเทียบกับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร ถึงวันที่ 29 กมุภำพันธ์ 2559 คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของเกษตรกรทั้งหมด
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3) แผนย่ อยของแผนแม่บทฯ: กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจฐำนรำก
 แนวทำงกำรพั ฒนำ:.พั ฒนำกลไกกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นสำธำรณะ โดยกำรพั ฒนำ
ฐำนข้ อมู ลที่ ดิ น ให้ มี ควำมครอบคลุ มทั้ งประเทศ และมีควำมทั นสมั ย โดยแยกตำมประเภทกำรใช้ ประโยชน์
ผู้ครอบครอง โดยเปิดให้เป็นข้อมูลสำธำรณะที่เปิดเผยและสำมำรถสืบค้นได้ พัฒนำกลไกเพื่อทำหน้ำที่รับฝำกที่ดิน
จำกเอกชน และนำมำหมุนเวียนสร้ำงประโยชน์โดยให้กับผู้มีรำยได้น้อย รวมทั้งปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
ของรัฐ ทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม และที่สำธำรณะเพื่อให้เกิดผลิตภำพของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สูงขึ้น
 เป้ำหมำยของแผนย่อย:.กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ำสุด ร้อยละ 40 มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 55)
 กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ: ส.ป.ก. เป็ น หน่ ว ยงำน
ที่ ด ำเนิ น กำรจั ด หำที่ ดิ น จั ด ที่ ดิ น ท ำกิ น กระจำยกำรถื อ ครองที่ ดิ น ตรวจสอบกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
จัดทำฐำนข้อมูลเกษตรกรรำยแปลง ฐำนข้อมูลแผนที่เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพที่ดินให้เหมำะสม
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กั บ กำรประกอบอำชี พ เกษตรกรรรม เรี ย กว่ ำ “กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ” เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กำรคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ข้อมูลจำกกำรขึ้นทะเบียนกับศูนย์อำนวยกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะควำมยำกจน
แห่งชำติ (ศตจ.) ในปี 2547 พบว่ำ มีคนจนและเกษตรกรรำยย่อยมำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับควำมช่วยเหลือ
ด้ำนที่ดิน ทั้งหมด 4,800,000 รำย ผ่ำนกำรคัดกรอง (ใช้เกณฑ์รำยได้ต่ำกว่ำ 20,000 บำทต่อปี) และยืนยัน
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ จำนวน 2,217,546 รำย จำแนกเป็น ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน จำนวน 889,022 รำย ผู้มีที่ดิน
ทำกินแต่ไม่เพียงพอ จำนวน 517,263 รำย ผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสำรสิทธิ 811,279 รำย ปีงบประมำณ 2563-2565
ส.ป.ก. วำงเป้ำหมำยจัดที่ดินให้เกษตรกรรำยย่อยและเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินปีละ 63,000 รำย โดยเป้ำหมำย
เป็นเกษตรกรยำกจน ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรที่ดินแห่งชำติ (คทช.) เกษตรกรผู้ถือครองเดิม และกำรกระจำยสิทธิ
กำรถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรู ปที่ดินให้กับบุตรหลำนและทำยำท ทั้งนี้ กำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก.
ไม่ส ำมำรถตอบเป้ ำหมำยของแผนย่ อยฯ ได้ในทำงตรง แต่ก ำรดำเนิน งำนของ ส.ป.ก. จะส่ ง ผลทำงอ้อ ม
ต่ อ เป้ ำ หมำยของแผนย่ อ ย หลั ง จำกเกษตรกรได้ รั บ กำรอนุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ ท ำประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
และได้รับเอกสำรสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับกองทุนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรประกอบอำชีพได้ เอกสำรดังกล่ำวสำมำรถนำไปค้ำประกันเงินกู้
กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอำชีพเกษตรกรรม
เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงแหล่ งทุน ในระบบและน ำเงินทุน มำบริห ำรจัดกำรด้ำ นกำรผลิ ตเพื่อให้ เ กิดรำยได้
ส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถจัดกำรหนี้สินได้อย่ำงเหมำะสมเพิ่มขึ้น
(2) ประเดน พ ังทำงสังคม
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 1 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
 กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ: ส.ป.ก. ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร
เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทประเด็นพลังทำงสังคม โดยมุ่งเน้นกำรดำเนินงำนในประเด็นย่อยที่ 2 กำรรองรับสังคม
สูงวัยเชิงรุก เพื่อเพิ่มบทบำททำงเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรนำ ควำมรู้ ประสบกำรณ์และภูมิปัญญำ
ที่สั่งสมมำตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอำยุมำถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลัง .เพื่อให้เกิดกำรสืบสำนและต่อยอด กำรพัฒนำ
สังคม รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสำมำรถช่วยเหลือชุมชน
และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำยที่แข็งแรง สุขภำพจิตที่ดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีควำมสุข
ในกำรดำเนินชีวิตในสังคม ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยมี เ ป้ ำ หมำยเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพพื้ น ที่ กำรฟื้ น ฟู ส ภำพแวดล้ อ ม ลดกำรใช้ ส ำรเคมี ใ นระบบกำรผลิ ต
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
 แนวทำงกำรพั ฒ นำ:.เพิ่ม บทบำททำงเศรษฐกิจและสั งคมของผู้ สู ง อำยุ ส่ ง เสริ ม
กำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์และภูมิปั ญญำที่สั่ งสมมำตลอดช่ว งชีวิตของผู้ สู งอำยุมำถ่ำยทอดสู่ คนรุ่นหลั ง
เพื่อให้เกิดกำรสืบสำนและต่อยอดกำรพัฒนำสังคม รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุเพื่อทำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์และสำมำรถช่วยเหลือ ชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำยที่แข็งแรง สุขภำพจิตที่ดี
มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีควำมสุขในกำรดำเนินชีวิตในสังคม และสำมำรถคงไว้ซึ่งศักยภำพและบทบำท
ในกำรสร้ำงสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในกำรช่วยขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
 เป้ำหมำยของแผนย่อย: ประชำกรไทยมีกำรเตรียมกำรก่อนยำมสูงอำยุเพื่อให้สูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพเพิ่มขึ้น
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ: จำกข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
มีประชำกรที่มีช่วงอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จำนวน 10.2 ล้ำนคน และผลกำรสำรวจข้อมูลช่วงอำยุเกษตรกรที่ ได้รับ
กำรจั ด ที่ ดิ น ท ำกิ น ปี 2561.พบว่ ำ .ช่ ว งอำยุ เ กษตรกร.41-60.ปี .ถื อ ครองที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มำกที่ สุ ด
ร้อยละ 52.30 และช่วงอำยุ 61 ปีขึ้นไป ถือครองที่ดิน ร้อยละ 36 เมื่อนำมำคิดเป็นจำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดิน
ประมำณ 1 ล้ำนคน จำกเกษตรกรทั้งหมด 2.86 ล้ำนคน ส.ป.ก. จึงให้ควำมสำคัญกับแผนปฏิบัติรำชกำร
เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มศักยภำพพื้นที่ ฟื้นฟู
สภำพแวดล้อม ลดกำรสำรเคมีในระบบกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร อีกทั้งส่งเสริม
และสนั บ สนุ น กำรรวมกลุ่ มของเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ ยังให้ ควำมส ำคั ญ
กั บ กำรพั ฒ นำอำชี พ ด้ ำ นเกษตรตำมภู มิ ปั ญ ญำและภู มิ นิ เ วศ.และกำรขยำยผลโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ เพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำอำศัยและกำรสืบสำนศิลปะหัตกรรมพื้นบ้ำนไทยให้ยืนยำว และสร้ำงรำยได้
ในภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร ตลอดจนเสริมรำยได้แก่เกษตรกรผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ มีกำรดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 15 โครงกำร เกษตรกรเป้ำหมำย ปี 2563-2565 จำนวน 6,600 รำย
และโครงกำรสร้ ำ งทั ก ษะอำชี พ ทั้ ง ในและนอกภำคเกษตร กิ จ กรรม พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรม
จำนวน 3,400 รำย รวมทั้งสิ้น 10,000 รำย เป็นกำรพัฒนำให้เกษตรกรมีกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุ
อย่ำงมีคุณค่ำ มีอำชีพเสริมรำยได้ เป็นสัดส่วนร้อยละ.1.ของเกษตรกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ในเขตปฏิรูปที่ดิน
และเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.098 เมื่อเทียบกับผู้สูงอำยุทั้งประเทศ
(3) ประเดน กำรเกษตร
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ:
 เป้ำหมำยที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น
 เป้ำหมำยที่ 2 ผลิตภำพกำรผลิตภำคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
 กำรบรรลุเป้ ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ: จำกข้อมูล สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ที่ได้สำรวจข้อมูลกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สำขำเกษตร ปี พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลปีฐำน
ร้อยละ 5.3 และตั้งค่ำเป้ำหมำยที่จะขยำยตัว เพิ่มขึ้น .ปี.พ.ศ..2563-2565.ร้อยละ.3.8.ผลกำรศึกษำวิจัย
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรพึ่งตนเองของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมำณ 2561 เป้ำหมำย
เกษตรกร 404 รำย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 16 จังหวัดกระจำยทั่วประเทศ พบว่ำ เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ร้ อ ยละ 96.65 ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เกษตรกรเป้ ำ หมำย รำยได้ ท ำงกำรเกษตรเฉลี่ ย
93,130.74 บำท/ครัวเรือน/ปี มีรำยจ่ำยทำงกำรเกษตรเฉลี่ย 61,058.33 บำท/ครัวเรือน/ปี เกษตรกรมีรำยได้
สุทธิภำคเกษตรเฉลี่ย 32,072.41 บำท/ครัวเรือน/ปี ทำให้ทรำบถึงอัตรำส่วนระหว่ำงรำยได้ภำคเกษตร ต่อ
รำยจ่ำยภำคเกษตร เท่ำกับ 1.52 : 1.00 และสัดส่วนของเกษตรกรเหนือระดับเส้นควำมยำกจน (32,232 บำท/
ครัวเรือน/ปี) ร้อยละ 90.91 ส.ป.ก. ขำดกำรเก็บข้อมูลผลิตภำพกำรผลิตภำคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินรำยพืช
ทำให้ไม่สำมำรถนำมำเปรียบเทียบได้
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: เกษตรปลอดภัย
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) สนั บสนุ นกำรบริห ำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและระบบกำรผลิ ต
ที่เป็ น มิตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม.ทั้งจำกกำรลด.ละ.เลิ กกำรใช้ส ำรเคมีที่เป็น อันตรำย.ตลอดจนส่ งเสริมกำรผลิ ต
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ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกำรปนเปื้อนของสำรเคมีอันตรำยในสินค้ำ
เกษตรและอำหำร และสร้ำงควำมปลอดภัยและมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับครัวเรือน
2) สนั บ สนุ น กำรท ำเกษตรอิ น ทรี ย์ วิ ถี ช ำวบ้ ำ น เพื่ อ ต่ อ ยอดสู่ เ กษตรอิ น ทรี ย์
เชิงพำณิชย์ ควบคู่กับกำรขยำยตลำดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่ำงประเทศ
 เป้ำหมำยของแผนย่อย:
1) สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย
และคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงขึ้น
 กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ: จำกแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ .12.(พ.ศ..2560-2564).ที่ ก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรเพิ่ ม พื้ น ที่ เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น
ให้ได้ 5 ล้ำนไร่ ในปี 2563 ส.ป.ก. มีโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงกำรภำยใต้แผนแม่บท
ประเด็นกำรเกษตร ประเด็นย่อยเกษตรปลอดภัย มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2563-2565 จำนวน.159,000 ไร่ เมื่อนำมำเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของกำรเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
ที่ ก ำหนด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.18 และกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรฯ ดั ง กล่ ำ ว มุ่ ง เน้ น กำรลดต้ น ทุ น กำรผลิ ต
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งต้องดำเนินกำรในระยะเวลำ 3-5 ปี ซ้ำพื้นที่และ
เกษตรกรรำยเดิม หำกต้องกำรวัดกำรผลิตสินค้ำปลอดภัยของเกษตรกร ในระยะแรกยังไม่สำมำรถวัดมูลค่ำ
สินค้ำเกษตรปลอดภัยได้ เนื่องจำกต้องติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ ในช่วงที่เกษตรกรเกิดกำรปรับเปลี่ยน
ระยะ 3-5 ปี โดยในเบื้ อ งต้ น สำมำรถตอบเชิ ง พื้ น ที่ เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น และกำรเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก
3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) เพิ่มประสิทธิภำพและกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร อนุรักษ์และรักษำ
ฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำและควำมมั่นคงอำหำร อำทิ ทรัพยำกรน้ำ
ทรัพยำกรดิน ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรคุ้มครองที่ดินทำงกำรเกษตร กำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรเกษตรและชุมชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพื่อนำมำวำงแผนกำรผลิต
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเกษตรและนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรมอย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก
2) พั ฒ นำคุ ณ ภำพมำตรฐำนสิ น ค้ ำ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยกระดั บ กำรผลิ ต สิ น ค้ ำ
และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้ง จัดให้มี
ระบบกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอย่ำงเพียงพอ มีขั้นตอนกำรตรวจสอบที่รวดเร็ว และมี
รำคำเหมำะสม รวมถึงกำรวำงระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 เป้ำหมำยของแผนย่อย:
1) ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2) สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพิ่มขึ้น (สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1
และ 2 อย่ำงน้อยร้อยละ 90 วิสำหกิจชุมชน และ กลุ่มเกษตรกร มีควำมเข้มแข็งร้อยละ 25)
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:
เป้ำหมำยข้อที่ 1 ข้อมูลจำกแผนงำนโครงกำรฯ ภำยใต้แผนงำนย่อยนิเวศน์เกษตร
คือ โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่ำ ประสิทธิภำพกำรผลิตรำยพืชของเกษตรกรในเขต
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จำกก่ อ นเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฯ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ.18.05.ทั้ ง นี้ โครงกำรฯ.ดั ง กล่ ำ ว
มีผลกำรดำเนินงำน จำนวน 114 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน.9,057.รำย พื้นที่ดำเนินกำร 157,636 ไร่ เมื่อเทียบ
กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 2.86 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 0.32 และคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของพื้นที่
ส.ป.ก. ทั้งหมด หำกเทียบกับพื้นที่กำรเกษตรของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 0.11
เป้ ำ หมำยข้ อ ที่ 2 จำกข้ อ มู ล สำรสนเทศกำรเกษตร กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร
ปี.พ.ศ..2559.สืบค้นจำก.http://www.agriinfo.doae.go.th/year5/group/july/enterprise.pdf วันที่ 22 กรกฎำคม 2562
ข้อมูลวิสำหกิจชุมชน จำนวน 79,644 กลุ่ม และสหกรณ์กำรเกษตร จำนวน 7,019 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 86,663 กลุ่ม
และในเขตปฏิรู ป ที่ ดิ น 72 จั ง หวัด มี วิส ำหกิ จชุ ม ชนจำนวน.971.มี .สหกรณ์ก ำรเกษตรในเขตปฏิรู ปที่ ดิ น
จำนวน.155.กลุ่ม รวมทั้งสิ้น.1,126 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ.1.30 ขององค์กรเกษตรกรทั้งหมด
(4) ประเดน พืนที่แ ะเมืองน่ำอ ู่อัจฉริ ะ
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ:
 เป้ำหมำยที่ 1.ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู งขึ้นเกิดศูนย์กลำง
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อกระจำยควำมเจริญ ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
 เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ กำรดำเนินกำรของ ส.ป.ก. เป็นกำรดำเนินงำนภำยใต้
พรบ. กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำมำรถดำเนินงำนโครงกำรฯ.ต่ำงๆ.ในเขตปฏิรูปที่ดินเท่ำนั้น ทำให้ มี
ข้อจ ำกั ดในกำรด ำเนิ นงำนในประเด็นนี้ และตำมกรอบภำระหน้ ำที่แล้ ว .เน้นกำรคุ้ มครองพื้นที่ เพื่ อเกษตรกรรม
เน้นกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อทำกำรเกษตรเป็นแหล่งสร้ำงอำหำร เพื่อใช้ในกำรบริโภคและเพื่อสร้ำงรำยได้แก่ครัวเรือน
เกษตรกร ซึ่งอำจจะไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 1 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำง
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
แต่มีควำมเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 2 ประเด็นกำรอนุรักษ์พัฒนำเมืองน่ำอยู่ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี โดยกำรดำเนินงำนของ ส.ป.ก..มีโครงกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นดังกล่ำว เพียงภำคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 10.39 ของจังหวัด
ทั่วประเทศ
2) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บทฯ แผนย่อ ย:.กำรพั ฒ นำพื้ น ที่เ มือ ง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่มกี ำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน
 แนวทำงกำรพัฒนำ:.จัดทำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำ
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐำนในกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในกำรจัดทำแผนผังต่ำงๆ อำทิ เมืองน่ำอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
แหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิ ถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น
จัดทำและพัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีกำรเชื่อมโยง จัดกำร และวิเครำะห์ข้อมูล สำหรับเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรจัดทำและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน
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 เป้ ำหมำยของแผนย่อย:.ควำมยั่งยืนทำง ภูมินิ เวศ ภูมิสั งคม และภูมิวัฒ นธรรม
(อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค)
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:.กำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
เกษตรอิ น ทรี ย์ .เพื่อส่ ง เสริ มเกษตรอิน ทรี ย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินภำคเหนือตอนบน ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี สำรเคมี
ในกระบวนกำรผลิต .เพื่ออนุรั กษ์และฟื้น ฟูสภำพแวดล้ อม มีเป้ำหมำยที่จะดำเนินงำน 8 จังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน คือ เชียงรำย เชียงใหม่ แพร่ ลำปำง ลำพูน น่ำน พะเยำ แม่ฮ่องสอน พื้นที่เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
3,000 ไร่ ใน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของภำคในประเทศไทย แต่เมื่อเทียบจำนวนพื้นที่
ของภำคเหนือทั้งหมด 53,657,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
(5) ประเดน กำรบริหำรจัดกำรนำทังระบบ
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 1 ควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
 เป้ ำ หมำยที่ 2 ผลิ ต ภำพของน้ ำทั้ ง ระบบเพิ่ ม ขึ้ น ในกำรใช้ น้ ำอย่ ำ งประหยั ด
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำ
 เป้ำหมำยที่ 3 แม่น้ำลำคลอง.และแหล่ งน้ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภำพให้มีระบบนิเวศที่ดี
 กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ :.พื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบ
เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประมำณ 40 ล้ำนไร่ และดำเนินกำรจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร
และสถำบันเกษตรกรไปแล้ว ประมำณ 2.86 ล้ำนรำย พื้นที่ 36.02 ล้ำนไร่ จำกกำรดำเนินงำนพัฒนำแหล่งน้ำ
ในเขตปฏิ รู ป ที่ดิ น .โดย.ส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมแล้ ว .จ ำนวน.218.แห่ ง .พื้ นที่ .19,240.ไร่
เกษตรกรได้รับประโยชน์ 8,082 ครัวเรือน เมื่อนำมำเปรียบเทียบกับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรที่ดินแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 0.04 และเกษตรกรได้รับประโยชน์ ร้อยละ 0.28
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ:.กำรเพิ่มผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ ในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด
รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล
 แนวทำงกำรพัฒนำ:.เพิ่มผลิตภำพของกำรใช้น้ำ โดยกำรใช้น้ำอย่ำงมีคุณค่ำ กำรใช้น้ำซ้ำ
กำรนำน้ำกลับมำใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งและกำรใช้น้ำทุกภำคส่วน พร้อมเพิ่มกำรเก็บกักน้ำในพื้นที่
 เป้ ำหมำยของแผนย่อย:.ผลิ ตภำพจำกกำรใช้น้ำเพิ่มขึ้น .(เพิ่ม .3.เท่ำจำกค่ำเฉลี่ ย
ปัจจุบันปี พ.ศ. 2561)
(6) ประเดน กำรบริกำรประชำชนแ ะประสิท ิ ำพ ำครั
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ:
 เป้ำหมำยที่ 1 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร
 เป้ ำ หมำยที่ 2 ภำครั ฐ มี ก ำรด ำเนิ น กำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพด้ ว ยกำรน ำนวั ต กรรม
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ (อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก)
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรพัฒนำบริกำรประชำชน
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) พั ฒ นำรู ป แบบกำรบริ ก ำรภำครั ฐ เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บ ริ ก ำร
ประชำชน ผู้ประกอบกำร และภำคธุรกิจ โดยภำครัฐจัดสรรรูปแบบบริกำรให้มีควำมสะดวกมีกำรเชื่อมโยง
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หลำยหน่วยงำนแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้ง
อำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรดำเนินธุรกิจ
2) พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนกำรและปฏิ บั ติ ง ำนเที ย บได้ กั บ มำตรฐำนสำกลอย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ มี ค วำมรวดเร็ ว โปร่ ง ใส
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจำกัดทำงกำยภำพ เวลำ พื้นที่และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล
เพื่อให้บริกำรภำครัฐเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สร้ำงสรรค์ โปร่งใส มีธรรมำภิบำล เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ปรับวิธีกำรทำงำนจำก “กำรทำงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยกำหนด” เป็น “กำรให้บริกำร
ที่ให้ ควำมส ำคัญกับ ผู้ รับ บริ กำร” ปรั บ ปรุ งวิธีกำรทำงำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒ นำบริกำรภำครัฐ ที่มีคุณค่ำ
และได้มำตรฐำนสำกล โดยเปลี่ยนจำกกำรทำงำนด้วยมือ เป็นกำรทำงำนบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยง
และบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีกำรพัฒนำบริกำรเดิม
และสร้ ำ งบริ ก ำรใหม่ ที่ เ ป็ น พลวั ต สอดคล้ อ งเหมำะสมกั บ สถำนกำรณ์ แ ละขั บ เคลื่ อ นโดยควำมต้ อ งกำร
ของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำรและเปิดโอกำสให้เสนอควำมเห็นต่อกำรดำเนินงำนของภำครัฐได้
อย่ำงสะดวก ทันสถำนกำรณ์
 เป้ำหมำยของแผนย่อย: งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำคโดยรักษำวินัยกำรเงินกำรคลัง
ภำยใต้ ก รอบควำมยั่ ง ยื น ทำงกำรคลั ง พั ฒ นำระบบกำรคลั ง ล่ ว งหน้ ำ ระยะปำนกลำงและระยะยำว
กำรดำเนิ นกำรตำมกรอบนโยบำยกำรเงินและกำรคลังที่โ ปร่งใส ยืดหยุ่น รักษำเสถียรภำพระบบกำรเงิน
และพัฒนำเครื่องมือทำงนโยบำยใหม่ ๆ เพื่อรองรับควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก
รวมทั้งสอดรับกับบริบท และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรเงินทั้งตลำดเงิน
ตลำดทุน และกำรประกัน ภัย ส่ งเสริ มกำรแข่งขันที่เป็นธรรม สร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรให้บ ริ กำรทำงกำรเงิน และพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงทำงกำรเงิน ให้ เป็นมำตรฐำนสำกล
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ของนวัตกรรมทำงธุรกิจและดูแลควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบกำรชำระเงิน
หลักของประเทศ
2) พัฒนำระบบเตือนภัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรค้ำ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน รูปแบบกำรค้ำ ตลอดจนกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภำครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันควำมเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถำบันในกำรดูแล
เสถี ย รภำพระบบกำรเงิ น ในภำพรวมได้อ ย่ ำ งครอบคลุ ม รวมถึ ง กำรเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจัด เก็ บรำยได้
แผนเพิ่มรำยได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมำณให้เกิดสมดุลระหว่ำงรำยได้กับรำยจ่ำย กำรขยำยฐำนภำษี
และกำรปรับปรุงระบบภำษีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ
3) จัดทำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อให้งบประมำณ
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งในภำรกิจ
พื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ ภำรกิจพื้นที่ และภำรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
เป้ำหมำยของแต่ละแผนงำน/โครงกำร และเป้ำหมำยร่วมตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
และควำมเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลำ โดยใช้เครื่องมือด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกันเพื่อให้เกิ ด
กำรพัฒนำในทุกๆ มิติอย่ำงยั่งยืน
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4) ทบทวน ศึ กษำ ปรั บ ปรุง และพั ฒ นำโครงสร้ำ งระบบและมำตรกำรทำงภำษี
ให้ มี โ ครงสร้ ำ งในด้ ำ นกำรจั ด เก็ บ ที่ มี ค วำมเสมอภำคและควำมเป็ น ธรรมทั้ ง ในแนวตั้ ง และแนวนอน
มีระบบจัดเก็บภำษีที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม เท่ำทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงำน มีวิธีกำรที่ทำให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำใจและตระหนักถึงระบบภำษีได้อย่ำงง่ำย ให้มำตรกำรภำษีเป็นเครื่องมือในกำรลด ควำมเหลื่อมล้ำ
ลดกำรสะสมควำมมั่งคั่งที่กระจุกตัว
5) กำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งในภำรกิจพื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และภำรกิจพื้นที่ มีกำรติดตำม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงดำเนินกำร และหลังกำรดำเนินกำร เป็นกำรติดตำม ประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำรดำเนินกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อ มูล เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบ และนำไปสู่กำรปรับแนวทำง
กำรดำเนินงำนที่เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรติดตำม
ประเมินผล และจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยต่อสำธำรณะเป็นประจำ
รวมทั้งกำรตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
 เป้ำหมำยของแผนย่อย: หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรปรับสมดุลภำครัฐ
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ และ
กิจกรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม กำหนดควำมสัมพันธ์และกำรพัฒนำบทบำทในฐำนะของหุ้นส่วน กำรพัฒนำ
ในกำรดำเนินภำรกิจที่สำคัญระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และกำรสนับสนุน
ให้ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชำรัฐ มำร่วม ดำเนินกำรในบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนกำรวิเครำะห์และทบทวน
ภำรกิจของภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อกำหนดภำรกิจหลักที่ให้ภำครัฐดำเนินกำร
อำทิ กำรกำหนดนโยบำย กำรตัดสินใจ และกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำภำครัฐ ที่สำคัญ สำมำรถตรวจสอบ
กำรทำงำนของภำครัฐได้อย่ำงเหมำะสม กำรกำกับดูแลกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับกำรให้บริกำร
สำธำรณะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีกำรคำนึงถึงควำมมั่นคงของมนุษย์และรัฐและจัดให้มีกำรยุบเลิกภำรกิจ
ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะที่สร้ำงคุณค่ำ ร่วมกันระหว่ำงทุกภำคส่วน
กำรถ่ำยโอนภำรกิจให้ภำคส่วนอื่นรับไปดำเนินกำร เช่น กำรจ้ำงเหมำบริกำร และกำรทำงำนแบบจัดบริกำร
ร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมหรือกำรสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรร่วมดำเนินภำรกิจ
ของภำครัฐ ปรับปรุงบทบำทและกลไกภำครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกำร
รวมทั้งกำรกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจ ภำคเอกชนทุกขนำดและสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
 เป้ำหมำยของแผนย่อย:.เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม
6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
 แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำงเป็นองค์กรขีดสมรรถนะ
สูง” สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รองรับสภำพแวดล้อมใน
กำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ ทัล
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กำรพัฒนำให้มีกำรนำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร
กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนและข้อมูลระหว่ำงองค์กร ทั้ง
ภำยในและภำยนอกภำครัฐแบบอัตโนมัติ อำทิ กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภำครัฐสำมำรถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐให้มีมำตรฐำนเดียวกันและ
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำร สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรขยำยโอกำสทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2) กำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำน
ที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัด สินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุกภำคส่วน สำมำรถเข้ำถึง
แบ่งปัน และใช้ป ระโยชน์ได้อย่ ำงเหมำะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ควำมรู้ ในแบบ สหสำขำวิชำเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ
พร้อมทัง้ มีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
และกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม กำรพัฒนำระบบบริกำร
และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำน
ใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ
ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ กำรจั ด โครงสร้ ำ งองค์ ก ำรแบบรำชกำรและวำงกฎเกณฑ์ ม ำตรฐำนกลำงอย่ ำ งตำยตั ว
มีขนำดที่เหมำะสมกับ ภำรกิจ ปรำศจำกควำมซ้ำซ้อนของกำรดำเนินภำรกิจ สำมำรถปรับเปลี่ ยนบทบำท
ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำรงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบได้เองอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่
ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมำตรฐำนระดับสำกล
นอกจำกนี้ ยังมีควำมเป็นสำนักงำนสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อวิเครำะห์คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
และทำงำนในเชิงรุก สำมำรถนำเทคโนโลยีอันทัน สมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงคุณค่ำ
ในกำรทำงำนเป้ำหมำยของแผนย่อย ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
7) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) ปรั บ ปรุ ง กลไกในกำรก ำหนดเป้ ำ หมำยและนโยบำยก ำลั ง คนในภำครั ฐ
ให้ มีม ำตรฐำน และเกิ ดผลในทำงปฏิบั ติไ ด้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เพื่อ ให้ กำลั ง คนภำครัฐ มีค วำมเหมำะสม
กับภำรกิจของภำครัฐ และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรกำลังคน ให้มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มควำมยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพภำยใต้
หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กลไกกำรวำงแผนกำลังคน รูปแบบกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ กำรคัดเลือก
กำรแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดกำรหมุนเวียน ถ่ำยเทแลกเปลี่ยนและโยกย้ำยบุคลำกรคุณภำพในหลำกหลำยระดับ
ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศได้อย่ำง คล่องตัว
2) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบ
คุณ ธรรม อย่ ำงแท้ จ ริ ง โดยกำรสรรหำและคัด เลื อ กบุ คคลที่ มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถ มี คุณ ธรรมจริย ธรรม
และจิตสำนึกสำธำรณะ มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน
มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงำนในภำครัฐ โดยมีกำรประเมินผลและเลื่ อนระดับ
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ตำแหน่งของบุคลำกรภำครัฐตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกลไกกำรป้องกัน
กำรแทรกแซงและกำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ โดยมิ ช อบ กำรสร้ ำ งควำมก้ ำ วหน้ ำ ให้ กั บ บุค ลำกรภำครั ฐ ตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถและศั ก ยภำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำน และกำรสร้ ำ งกลไกให้ บุ ค ลำกรภำครั ฐ สำมำ รถโยกย้ ำ ย
และหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภำครัฐ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกรภำครัฐ
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจในรูปต่ำง ๆ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะชั่วครำว
ให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในภำครัฐได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม มีมำตรฐำน เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน โดยปรับปรุงวิธีกำรกำหนดและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และสิ ทธิป ระโยชน์ ของบุ คลำกรภำครัฐ ให้ มีมำตรฐำน เหมำะสมกับลั กษณะงำนและภำรกิ จ
รวมถึ ง สำมำรถเที ย บเคี ย งกั บ ตลำดกำรจ้ ำ งงำนได้ อ ย่ ำ งสมเหตุ ส มผล โดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ของค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ระหว่ำงบุคลำกรของรัฐ
3) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงมีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ และกำรปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่อกำรเปลี่ ย นแปลง มี ระบบกำรพัฒ นำขี ดควำมสำมำรถบุ คลำกรภำครั ฐ
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม ทักษะด้ำนดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบควำมคิด
ในกำรทำงำน เพื่อให้บริกำรประชำชนและอำนวยควำมสะดวกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม เพื่อประโยชน์
ของกำรพั ฒ นำประเทศ สำมำรถรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทกำรพั ฒ นำ มี ก ำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรม
และจริ ย ธรรม กำรปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ให้ กำรปฏิบั ติร ำชกำรเป็น มือ อำชี พ มีจิ ตบริก ำร ท ำงำนในเชิ งรุ ก
และมองไปข้ำงหน้ ำ สำมำรถบู ร ณำกำรกำรทำงำน ร่ว มกับภำคส่ ว นอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีส ำนึก
ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดรับชอบและควำมสุจริต ปฏิบัติงำนตำมหลักกำรและหลักวิชำชีพด้วยควำมเป็นธรรม
และเสมอภำค กล้ำยืนหยัดในกำรกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ของส่วนตน
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรคุ้ ม ครองและปกป้ อ ง บุ ค ลำกรภำครั ฐ ที่ ก ล้ ำ ยื น หยั ด ในกำรกร ะท ำที่ ถู ก ต้ อ ง
และมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมจริยธรรม และจรรยำบรรณ วิชำชีพ
4) สร้ำงผู้นำทำงยุทธศำสตร์ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง และเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหำรภำครัฐมีควำมคิดเชิงกลยุทธ์ มีควำมเข้ำใจสภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก มีควำมสำมำรถในกำรนำหน่วยงำน และมีคุณธรรม
จริยธรรม ในกำรบริหำรงำนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทำงควำมรู้และควำมคิด ผลักดันภำรกิจ
นำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เป็ นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและต่อสังคม เพื่อรองรับ
กำรขับเคลื่ อนยุ ทธศำสตร์ ชำติระยะยำว โดยต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ตนเอง
มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สำมำรถแสดงบทบำทของกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์สุขให้แก่ประชำชน
 เป้ำหมำยของแผนย่อย: บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยม ในกำรทำงำนเพื่อประชำชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
(7) ประเดน กำรต่อต้ำนกำรทุจริตแ ะประพฤติมิชอบ
1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ:
 เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 แนวทำงกำรพัฒนำ:
1) ปลู กและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุ จริต และกำรปลู กฝั ง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดยกำร
“ปลู ก ” และ “ปลุ ก ” จิ ต ส ำนึ ก ควำมเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สำมำรถแยกแยะได้ ว่ ำ สิ่ ง ใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระทำควำมผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม
และค่ำนิ ย มสุ จ ริ ตในระดับ ชุมชน เพื่อน ำไปสู่ กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์ส ำธำรณะ
มำกกว่ำประโยชน์ ส่วนตน และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริต ผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ เพื่ อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น
สำมำรถทำหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ มีควำมใสสะอำด
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจน
กำรสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม
ในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบได้
โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
3) พั ฒ นำค่ ำ นิ ย มของนั ก กำรเมื อ งให้ มี เ จตนำรมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นกำรท ำตน
เป็นแบบอย่ ำงที่ดี มีคุณธรรม จริย ธรรม ควำมซื่อสั ตย์สุ จริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจำกผู้บริหำร
ประเทศ/ ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่ประชำชน เด็ก เยำวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมที่กำหนดตำมกฎหมำยแล้ว
ผู้บริหำรประเทศต้องมีคุณสมบัติทำงจริยธรรมด้วย มีกำรพัฒนำยกระดับกำรมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมืองเพื่อสร้ำงนักกำรเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรดำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
โดยกำรพัฒนำเครื่องมือ เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเท่ ำ ทั น ต่ อ พลวั ต ของกำรทุ จ ริ ต รวมถึ ง กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
เพื่อให้ห น่ว ยงำน ภำครั ฐ มีมำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำน
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และกำรบูรณำกำรติดตำมประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ของรัฐและรัฐวิสำหกิจตั้งแต่ขั้นวำงแผนก่อนดำเนินงำนขั้นระหว่ำงกำรดำเนินงำน
และขั้นสรุปผลหลังกำร ดำเนินโครงกำร
5) ปรั บ ระบบงำนและโครงสร้ ำ งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรลดกำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ในกำรปฏิบั ติ งำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เช่ น กำรน ำระบบเทคโนโลยีเ ข้ ำมำใช้แ ทนกำรใช้ ดุล พิ นิจ เพื่อ สนับ สนุ น
กำรปฏิ บั ติงำน กำรสร้ ำง มำตรฐำนที่โ ปร่ งใสในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนกำร
และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ด้วยวิธีป ฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบ
43

ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรบริ ก ำรข้ อ มู ล ภำครั ฐ ทั้ ง ระบบ โดยกำรพั ฒ นำระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ำรก ำหนดกฎเกณฑ์ กติ ก ำ
กระบวนกำร ขั้นตอนกำรดำเนินงำน กำรเข้ำถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อส่งเสริม กำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ สร้ำงควำมโปร่งใส และส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบ
กำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ โดยสำธำรณชน ซึ่งรวมถึงกำรมีกลไกที่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและกำรดำเนินกำรภำครัฐ เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนของรัฐและประชำชน
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน กำรตื่นตัวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรร่ วมเฝ้ำระวัง และป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และมั่นใจให้กับผู้ให้เบำะแส
 เป้ ำ หมำยของแผนย่ อ ย:.ประชำชนมี วั ฒ นธรรม และพฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ:.กำรปรำบปรำมกำรทุจริต
 แนวทำงกำรพัฒนำ
1) เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรดำเนิ นงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต โดยกำรปรั บ กระบวนกำรทำงำนด้ ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริ ตเข้ ำสู่ ร ะบบดิจิทั ล เพื่ อนำมำใช้
ในกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งรวมถึง
กำรพัฒนำระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย
เท่ำทันต่อกำรบิดเบือน ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลกั บหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ
ในกำรตรวจสอบ ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
อำทิ ปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว
และกระชับมำกขึ้นเพื่อให้กำรดำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรจนถึงกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิด
เมื่อคดีถึงที่สุด เป็นไปอย่ำงรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชำชน อำทิ กำรบูรณำกำร
ประสำนงำนคดีที่เ กี่ย วข้องกั บ กำรทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ กำรปรับ ปรุงขั้ นตอนกำรดำเนินกำรที่ล่ ำช้ ำ
และซ้ำซ้อนกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว กำรบูรณำกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้เข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุง
และพัฒ นำระบบและกลไกที่เกี่ย วข้องกับ กำรสืบสวนปรำบปรำม.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร
กับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ .หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงิน .เพื่อให้กำร
ติดตำม ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ.เพื่อป้องกันกำรยักย้ำย ถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิชอบ
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต
และองค์ กร เอกชนในระดั บ นำนำชำติ เพื่ อสนั บสนุ น ข้อ มู ล และองค์ ควำมรู้ ใ นกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
และอำชญำกรรมข้ำมชำติ
3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยกำรจัดทำระบบ
ฐำนข้ อ มู ล องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต โดยประมวลจำกคดี ก ำรทุ จ ริ ต และผู้ เ ชี่ ย วชำญ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำน
ได้ศึกษำและมีควำมสมรรถนะและควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำน กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้ เชิงสหวิทยำกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถที่เป็นมำตรฐำน
และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
 เป้ ำหมำยของแผนย่อย:.กำรดำเนินคดีทุจริตมี ควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ
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2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ
1) ด้ำนทรัพ ำกร รรมชำติแ ะสิ่งแวด ้อม
1.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ทรัพยำกรทำงบก
(1) ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
- หยุดยั้งและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้เชิงพื้นที่
1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- กำหนดและมอบหมำย ผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงำน ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคในกำรกำกับดูแล
พื้นที่ป่ำไม้เชิงบูรณำกำรไม่ให้มีกำรบุกรุกทำลำย
- ติ ด ตำมและตรวจสอบสภำพป่ ำ ไม้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ภู มิ ส ำรสนเทศ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทรัพยำกร ป่ำไม้ใกล้เวลำจริง (Near real time) และดำเนินกำรแสดงผลกำร เปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงที
- พัฒนำและขยำยผลระบบลำดตระเวนเชิงคุณภำพ (Smart patrol).มำใช้ป้องกันรักษำ
พื้นที่ป่ำไม้
- พัฒนำและขยำยผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่ำไม้
- จัดทำแผนที่กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินป่ำไม้เพื่อกำรตัดสินใจบริหำร จัดกำรในทุกมิติ
1.3 กิจกรรม พัฒนำและขยำยผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่ำไม้
1.4 เป้ำหมำยกิจกรรม มีกำรพัฒนำและขยำยผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่ำไม้อย่ำงเป็นรูปธรรม
2.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ทรัพยำกรทำงบก
(1) ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
- เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย
2.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- ฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้เชิงพื้นที่
- เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ สวนป่ำเศรษฐกิจ
- เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ ป่ำชุมชน
- เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
- สนับสนุนอุตสำหกรรมที่ใช้ ผลิตผลจำกป่ำไม้และสมุนไพรครบวงจร
2.3 กิจกรรม เพิ่มและพัฒนำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน
2.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
-.ป่ ำ เพื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ สวนป่ ำ เศรษฐกิ จ และป่ ำ ชุ ม ชน มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ส นองตอบ
ต่อเป้ำหมำยของนโยบำยกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 200,000 ไร่
3.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ทรัพยำกรทำงบก
(1) ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- ออกมำตรกำรทำงนโยบำยหรือกฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำร ครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ทั้งระบบ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้
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3.3 กิจกรรม เร่งรัดขยำยผลกำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำมนโยบำย คณะกรรมกำรนโยบำย
ที่ดินแห่งชำติ (คทช.)
3.4 เป้ำหมำยกิจกรรม พื้นที่ป่ำไม้ที่มีกำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำย
ที่ดินแห่งชำติ (คทช.) มีกำรจัดกำรที่เหมำะสม
4.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ทรัพยำกรทำงบก
(1) ทรัพยำกรดิน
- ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- กิจกรรมจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์
- พัฒนำฐำนข้อมูล เกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
4.3 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.4 เป้ำหมำยกิจกรรม เพิ่มจำนวนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์และพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564
5.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ทรัพยำกรแร่
(1) ทรัพยำกรแร่
- พัฒนำเครื่องมือกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
5.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- พัฒนำและปรับปรุงกลไกกำร ใช้ประโยชน์แร่ภำยใต้เขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำเหมือง
(1) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรให้มีกำร ยกระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนสูงขึ้น
(2) พัฒนำระบบบูรณำกำรกำรกำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และเฝ้ำระวัง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
(3) กำรจัดทำข้อมลูพื้นฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ ศักยภำพแร่
และพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรทำเหมือง
(4) ส่ งเสริ มให้ มีกำรศึกษำรูปแบบและแนวทำงของกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ เหมืองแร่เก่ำ
โดยกำรฟื้ น ฟู เ พื่ อ กำรใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ใ ห้ เ หมำะสมกั บ สภำพพื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ ำ ง ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน
(5) พัฒนำกลไกกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและระงับยับยั้งกำรทำเหมืองแร่ที่ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำงทันท่วงที
5.3 กิจกรรม พัฒนำและปรับปรุงกลไกกำรใช้ประโยชน์แร่ภำยใต้เขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำเหมืองแร่
5.4 เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรกำกับดูแล และกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำร ประชำชน ชุมชน และท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำแร่ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
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2) ด้ำนเศรษ กิจ
1.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป อุตสำหกรรมที่เป็นเลิศ
(1) อุตสำหกรรมกำรเกษตร
- ปฏิรูปบทบำทงำนพัฒนำกำรเกษตร
(2) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- ปฏิรูปบทบำทงำนพัฒนำกำรเกษตร กำหนดบทบำทและควำม รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อน
งำนพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร
- ข้อมูล ของตลำด โซนนิ่งและ เครื่องมือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (ข้อมูล ของตลำด: พัฒ นำกำร
เข้ำถึงตลำดสำหรับเกษตรกรทุกระดับผ่ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลของ ตลำดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ำถึงได้ง่ำย ขยำยระบบ
ควำมร่วมมือของสหกรณ์ เครือข่ำยชุมชนและตลำดประมูล กำรสนับสนุนกำรเกษตรแบบโซนนิ่ง :.กำหนดพื้นที่
ทำงกำรเกษตร.(Agricultural.zoning).ที่ครอบคลุ มทั้งในเรื่องของข้อมูล เชิงภูมิศำสตร์ อำกำศ พร้อมกับ
พัฒนำแผนที่ทำงกำรเกษตร.(Agri.Map).ที่สำมำรถนำเสนอรูปแบบของกำรทำกำรเกษตรและกำรใช้พั นธุ์พืช
ที่เหมำะสมกับพื้นที่ได้ ข้อมูลกำรใช้น้ำภำคเกษตร.พื้นที่กำรชลประทำน ขยำยพื้นที่กำรชลประทำนให้เกษตรกร
ในพื้นที่ทวั่ ประเทศ กำรปรับคุณภำพดิน: ดำเนินกำรแก้ปัญหำเรื่องคุณภำพ ดินและช่วยเกษตรกรปรับคุณภำพ
ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ บริกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ กระบวนกำรผลิต: สนับสนุน กำรให้บริกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
สำหรับเกษตรกรรำยย่อยที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกระบวนกำรผลิต ผ่ำนกระบวน ทำให้เย็น กำรทำควำม
สะอำด กำรคัดแยก และกำรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว: ส่งเสริมกำรลงทุน เครื่องจักร
และสิ่งอำนวยควำม สะดวกที่ ทันสมัยเพื่อช่วยให้เกษตรกรรำยย่อยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและจัดเก็บ
ผลผลิตได้)
1.3 กิจกรรม กำรพัฒนำแหล่งน้ำและชลประทำนเพื่อกำรเกษตร
1.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนกำรวำงแผนและกำรด ำเนิ น กำร
ของอุตสำหกรรมกำรเกษตร
(2) เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเกษตรของประเทศไทย
(3) เพิ่มผลประโยชน์จำกกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมกำรเกษตรของภูมิภำค CLMV
3) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
1.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรตอบสนองต่อประชำชนในสถำนกำรณ์หรือ
ภำวะฉุกเฉิน
(2) ยกระดับกำรให้ข้อมูลและให้คำปรึกษำจำกหน่วยงำนของรัฐ
(3) ยกระดับ กำรให้ บ ริ กำรประชำชนสู่ กำรบริ กำรที่เร็ ว ขึ้น ง่ำ ยขึ้นและถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
1.3 กิจกรรม 1.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ำย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่องโดยใช้เลขหมำยโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่ งชำติเลขหมำยเดีย วเพื่อให้ ประชำชนสำมำรถจดจำเลขหมำยโทรศัพท์ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
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เพื่อขอควำมช่ว ยเหลือได้โ ดยสะดวก และได้รับกำรตอบสนองจำกหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทันสถำนกำรณ์
ตำมมำตรฐำนสำกล
(2) กำรให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำของประชำชนเป็ นแบบบูรณำกำรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำมำรถบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ
(3) ประชำชนได้รับข้อมูล /คำปรึกษำจำกหน่วยงำนของรัฐ ตรงตำมควำมต้องกำรถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีควำมสะดวก รวดเร็ว ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ หรือ สำมำรถนัดหมำยเพื่อขอพบ
เจ้ำหน้ำที่ในวันและเวลำที่กำหนด
(4) กำรให้ข้อมูลและคำปรึกษำแบบเบ็ดเสร็จผ่ำนจุดเดียวโดยมีผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง
ด้วยกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
(5) กำรให้บ ริ กำรประชำชนและผู้ ประกอบกำร ในกำรขออนุมั ติ/อนุญำตจำกรัฐ เร็ว ขึ้น
ง่ำยขึ้น และถูกลง (faster, easier and cheaper) โดยลดกำรขอข้อมูลและเอกสำรซ้ำซ้อนจำกผู้ขอรับบริกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้แบบเบ็ ดเสร็จ.(One.Stop.Service).ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ศูนย์บริกำรร่ วมหรื อช่องทำงอื่นๆ
รวมทั้งสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร ติดต่อนัดหมำยเพื่อขอรับบริกำรล่วงหน้ำได้
2.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล
2.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) บูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล
(2) นำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร
(3) บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
2.3 กิจกรรม 2.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) หน่ ว ยงำนภำครั ฐ มี โ ครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล .(Digital.Government
Infrastructure).สำหรับรองรับกำรให้บริกำร/กำรทำงำนผ่ำนระบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
เชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูลและระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงำนเข้ำด้วยกันได้โดยง่ำย ภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน
โดยมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ทั้งนี้ โครงสร้ำงพื้นฐำน
ดั ง กล่ ำ วครอบคลุ ม ทั้ ง โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนดิ จิ ทั ล .(Digital.Infrastructure).อำทิ .เครื อ ข่ ำ ย.เครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำน.(Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์ม
กำรเชื่อ มโยงและบู ร ณำกำรข้อ มูล แพลตฟอร์ มกำรยื น ยัน ตัว บุค คลด้ว ยช่ องทำงดิ จิทั ล .และแพลตฟอร์ ม
กำรชำระเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัล
(2) รัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยกำกับ สำมำรถนำระบบดิจิทัลไปใช้ในกำรทำงำน
และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และช่วยให้รัฐบำลมีข้อมูล
กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีกำรนำระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนงำนพื้นฐำน เช่น งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ
บัญชีกำรเงิน งำนพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนบริหำรบุคคล โดยกำหนดมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ระบบงำนให้ ชั ด เจน และจั ด ให้ มี บ ริ ก ำรในลั ก ษณะรวมศู น ย์ .(Software-as-a-Service).โดยอำจจะเป็ น
หน่วยงำนภำครั ฐให้ บริกำรเอง หรือภำคเอกชนให้บริกำรภำยใต้มำตรฐำนที่กำหนดก็ได้ เพื่อลดกำรลงทุน
ซ้ำซ้อนของหน่วยงำน และช่วยให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล
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(4) รัฐบำลหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยกำกับดูแลมีเครื่องมือและข้อมูลกำรดำเนินงำน
ด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย ส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถลดขั้ น ตอน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำนใช้ ป ระกอบกำรวำงแผนและกำรตั ด สิ น ใจโดยมี ก ำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของรัฐได้โดยสะดวก ทั้งนี้ กำหนดให้มีกำรบูรณำกำรข้อมูล
ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
- ข้อมูลสถิติแห่งชำติ เป็นข้อมูลสถิติทำงกำร.(Official.Statistics).ที่มีควำมสำคัญ
จำเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
- ข้ อ มู ล รำยสำขำ เช่ น ข้ อ มู ล ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยำกรน้ ำข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น
- ข้อมูลงำนสนับสนุนและทรัพยำกรภำครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมำณ ข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลกำรบริหำรสินทรัพย์ ข้อมูลกำลังคนภำครัฐ เป็นต้น
- ข้อมูลระดับจั งหวัด เพื่อให้กำรรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรรำชกำรในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น
3.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) โครงสร้ำงภำครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำนของรัฐ
(2) เพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
(3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) พัฒนำระบบงบประมำณและกำรคลังภำครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
(5) สร้ำงระบบธรรมำภิบำลที่ยั่งยืนในหน่วยงำนภำครัฐ
(6) พัฒนำกฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 กิจกรรม –
3.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) มุ่ ง สู่ ก ำรเป็ น รั ฐ บำลที่ ค ล่ อ งตั ว .(Agile.Government.Transformation).โดยเน้ น
กำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย.กะทัดรัดมีรูปแบบเรียบง่ำย.(Simplicity) มี
ระบบ กำรทำงำนที่คล่ องตัว รวดเร็ ว ปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในกำรทำงำน เน้นกำรคิดริเ ริ่มสร้ำงสรรค์
(Creativity).และสำมำรถยุบเลิกปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตำมสถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำ โดยศึกษำผลกระทบจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ฉับ พลั น ของเทคโนโลยี .(Disruptive.Technology).และรู ป แบบกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรบริหำรรำชกำรในกระทรวงที่มีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่:.High.Performance)
(2) ปฏิรู ป ภำรกิจ และโครงสร้ำงกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบำทภำครัฐ ทั้งในส่ ว น
ของภำรกิจหลัก (Core Function) และภำรกิจรอง (Non-Core Function) เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของภำรกิจ
ระหว่ำงกระทรวง และระหว่ำงกรม รวมทั้งศึกษำกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ .เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
โดยลดกระบวนงำน ขั้นตอน ระยะเวลำในกำรให้บริกำร ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดสมรรถนะรองรับกับ
ภำรกิ จ ในอนำคต.และปรั บ ปรุ ง กฎหมำยที่ เ ป็ น อุ ป สรรคให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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(3) กำรทบทวนภำรกิจหลัก.(Core.Function).ของภำครัฐให้มุ่งเน้นภำรกิจกำหนดนโยบำย
(Policy.Maker).กำกับดูแล.(Regulator).ส่งเสริม.สนับสนุน.(Facilitator).โดยให้ภำคเอกชนหรือภำคประชำชน
ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ำมำทำแทนภำครัฐ และภำครัฐ จะไม่ทำภำรกิจที่แข่งขันกับภำคเอกชนและลดบทบำท
ด้ำนกำรปฏิบัติ.(Operator).ให้น้อยลง.เช่น.ถ่ำยโอนให้ภำคเอกชน.(Outsource)/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับภำรกิจรอง.(Non-Core.Function).เน้นกำรจ้ำงเหมำและกำรทำงำนแบบจัดบริกำรร่วม.(Shared.Services)
(4) พัฒนำและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ .(Sandbox).ซึ่งเป็นกำรทดลองกำรปลดล็อก
ข้อจ ำกั ดที่เ ป็ น อุป สรรคต่ ำง.ๆ.เพื่ อให้ เกิ ดอิ ส ระควำมคล่ อ งตัว ทำงกำรบริห ำร.และสำนพลั งควำมร่ว มมื อ
ของภำคส่ ว นต่ ำง.ๆ.ตำมแนวทำงประชำรั ฐ .ซึ่ ง เป็ น กำรทดลองริเ ริ่ มในวงจ ำกัด .เพื่ อให้ เกิ ด ประสบกำรณ์
และกำรเรียนรู้ก่อนขยำยผลต่อไป
(5) ปฏิรูปโครงสร้ำงและกำรบริหำรรำชกำรของจังหวัด โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้ำงของจังหวัด
ในลักษณะกลุ่มภำรกิจตำมยุทธศำสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้ำนกำรท่อ งเที่ยว.ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน .เป็นต้น
โดยทบทวนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนส่วนกลำงในภูมิภำคให้มีเท่ำที่จำเป็น และปรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
ซ้ำซ้อนกับภูมิภำคให้เป็นส่วนภูมิภำค ขึ้นตรงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรทำงำนที่เน้น
กำรบู ร ณำกำร หรื อ เชื่ อ มโยงกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนในพื้ น ที่ แ ละทุ ก ภำคส่ ว น เพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ของยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศำสตร์ชำติ
(6) ทบทวนบทบำท ภำรกิ จ และกำรปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำง
ส่ ว นภูมิภ ำค และส่ ว นท้องถิ่น ให้ มีควำมชัดเจนไม่ ซ้ำซ้อนโดยปรับเปลี่ ยนบทบำทหน่ว ยงำนส่ ว นภูมิภ ำค
จำกกำรให้บริกำรเป็นกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนวิชำกำรแก่ท้องถิ่น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่นเป็นไป
ตำมมำตรฐำนและกำรส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน (Citizen Centric)
(7) ยกระดับ ธรรมำภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐให้ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยสำรวจระดับ
ธรรมำภิบ ำลในกำรบริ หำรงำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ศึกษำ ค้นหำ และเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงำนต้นแบบ
และมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
(8) ปฏิรูปพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่ำงน้อยใน 2 ประเด็น ได้แก่
- กำรพัฒนำแนวทำงในกำรจัดตั้งและยุบกระทรวง ทบวง และกรมให้มีควำมคล่องตัว
- ทบทวนข้อเสนอแนะของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดแนวทำงในกำร
นำไปปฏิบัติตำมควำมเหมำะสม
(9).ปฏิ รู ป ระบบงบประมำณและกำรคลั ง ภำครั ฐ .โดยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ำรงบประมำณ
กระบวนกำรบริ ห ำรกำรจั ด ท ำค ำขอและอนุ มั ติ ง บประมำณ.ให้ มี ค วำมกระชั บ .สอดคล้ อ งกั บ พลวั ต
ที่เปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ ว .และคำนึ งถึง วัตถุประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในพื้ นที่เป็นหลั ก
ลดควำมซ้ำซ้อนของกำรจัดทำงบประมำณ.ระดับกระทรวง.กรม.พื้นที่รวมทั้งสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรเงิน
และกำรคลั ง ภำครั ฐ .กำรติ ด ตำมประเมิ น ผลผลิ ต /ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรใช้ ง บประมำณ.เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด สรร
งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) กำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
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4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำรบริกำรสำธำรณะที่สำคัญ และขับเคลื่อน
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
(2) ลดขนำดกำลังคนและค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลภำครัฐที่มีผลผูกพันภำระงบประมำณในระยะยำว
(3) พัฒนำทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้ำงควำมพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้ กับกำลังคนภำครัฐ
(New Mindsets and Skillsets)
(4) ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้กำลังคนในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ
(Workforce Audit)
4.3 กิจกรรม 4.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) ภำครัฐมีกำลังคนที่เพียงพอและมีขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่สำคัญ
แก่ประชำชน และพร้อมผลักดันกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
(2) ขนำดกำลั งคนภำครั ฐมีขนำดกะทัดรัด มีผลิ ตภำพสู ง .(High.Productivity).และลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยผูกพันในระยะยำว
(3) กำลังคนภำครัฐมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและผันผวน
(4) กำลังคนภำครัฐมีวัฒนธรรม ค่ำนิยมและอุดมกำรณ์สำหรับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐยุคใหม่
(5) ภำครัฐมีกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(6) มีกำรบู ร ณำกำรฐำนข้อมู ล กำลั งคนภำครัฐ ทุกประเภทส ำหรับกำรกำหนดนโยบำย
กำลังคนภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิผล
(7) มีกลไกกำรบูรณำกำรนโยบำยกำลังคนและค่ำตอบแทนภำครัฐ อำทิ คณะกรรมกำร
แห่งชำติว่ำด้วยกำลังคนและค่ำตอบแทนภำครัฐ
5.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำง และรักษำคนดี คนเก่งไว้ในภำครัฐ
5.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ
(2) ส่งเสริมจูงใจและรักษำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะไว้ในภำครัฐ
(3) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำครัฐให้มีขีดควำมสำมำรถและควำมผูกพันต่อองค์กร
(4) พัฒนำผู้นำที่เป็นตัวอย่ำง (Leadership by Example)
(5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(6) พัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรดำรงตำแหน่ง
5.3 กิจกรรม 5.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
(1) ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะมีควำมสนใจเข้ำมำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐมำกขึ้น
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(2) ระบบและรูปแบบกำรจ้ำงงำนที่มีควำมหลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจ วิถีกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิตของผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงและคนรุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะ
สำหรับบุคลำกรกลุ่มผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงเป็นกำรเฉพำะ
(3) กระบวนกำรสรรหำและเลื อ กสรรบุ ค ลำกรภำครั ฐ มี ม ำตรฐำนส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสำธำรณะเข้ำสู่ภำครัฐ รวมทั้งมีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
(4) ระบบกำรประเมินและกำรบริหำรผลงำนมีควำมเข้มแข็ง.วัดประเมินได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
มีควำมเป็นธรรม และสำมำรถคัดกรองและพัฒนำผู้ที่มีผลงำนไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิผล
(5) ระบบค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีควำมยืดหยุ่นหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรของบุคลำกรแต่ละกลุ่มสำยอำชีพ ช่วงวัย และพื้นที่ปฏิบัติงำน รวมทั้งใกล้เคียงกับอัตรำ
ค่ำตอบแทนในภำคเอกชนชั้นนำ
(6) บุ ค ลำกรภำครั ฐ ทุ ก ระดั บ และสำยอำชี พ มี ขี ด ควำมสำมำรถทั ก ษะและสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ สอดคล้องกับสำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพื้นที่ปฏิบัติงำน
(7) มีกำรบูรณำกำรระบบกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำ
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
(8) ผู้ บ ริ ห ำรทุก ระดับ ในภำครั ฐ มีภ ำวะผู้ น ำที่ เป็น ตัว อย่ำ ง.(Leadership.by.Example)
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
(9) ภำครัฐมี ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ .(Mindsets.and.Skillsets).ที่พร้อมขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบุคลำกรภำครัฐทุกระดับมีภำวะผู้นำ กำรเปลี่ยนแปลง
(10) ทุ ก กระบวนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลมี ค วำมเป็ น ธรรม โดยมี ร ะบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรม
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันสำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภท
(11) บุคลำกรภำครัฐมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตำมควำมสำมำรถ และมีจำนวนผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรดำรงตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Posts) อย่ำงต่อเนื่อง
(12) บุ คลำกรภำครัฐ มี ควำมก้ำวหน้ำ และมีประสบกำรณ์ที่ห ลำกหลำย รวมทั้งภำครัฐ
สำมำรถระดมผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญไปใช้ได้อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิผล
(13) มีกำรนำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคล และกำรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรเลื่อนตำแหน่ง และกำรโยกย้ำย
6.1 เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป
(1) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน
6.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) น ำเทคโนโลยีดิจิ ทัลมำใช้ปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้ มีควำมคล่ องตัว
และมีเพิ่มประสิทธิภำพมำกขึ้น
(2) ส่ งเสริ มและสร้ ำงควำมเข้มแข็งให้ กับกลไกกำรติดตำมตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครั ฐเพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และขั้นตอน
กำรดำเนินกำร ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำยตัวชี้วัด และประมำณกำรวงเงินงบประมำณ
6.3 กิจกรรม –
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6.4 เป้ำหมำยกิจกรรม
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ผ่ ำ นระบบสนั บ สนุ น กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล .ในทุ ก ขั้ น ตอน.มี ก ำรบู ร ณำกำร
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ.อย่ำงเต็มรูปแบบ รวมถึงมีกำรรวมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำบริกำรที่คล้ำยกัน
ไว้ด้ว ยกัน และ/หรื อกำรรวมซื้อเพื่อให้ เกิดกำรประหยัดต่อขนำด.และลดต้นทุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง.ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ภำคเอกชนและประชำชน.ให้ ส ำมำรถเข้ำมำมีส่ ว นร่ว มตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ.เพื่อให้กระบวนกำรเกิดควำมโปร่งใส.และมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.2.3 แผนพั นำเศรษ กิจแ ะสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1.2 (หลัก) เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชน
มีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
วัตถุประสงค์ที่ 1.3 (รอง) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพและมีควำมยั่งยืน
สร้ ำ งควำมเข้ม แข็ งของฐำนกำรผลิ ตและบริ กำรเดิมและขยำยฐำนใหม่ โ ดยใช้น วัต กรรมที่เ ข้ม ข้น มำกขึ้ น
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน อำหำรและน้ำ
วัตถุประสงค์ที่ 1.4 (รอง) เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
2) เป้ำหมำยรวม
เป้ำหมำยรวมที่ 2.2 (หลัก) ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจ
ฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโ อกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำร
ทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 15
เป้ำหมำยรวมที่ 2.3.(รอง).ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำ
และบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่ มสูงขึ้น และมีกำรลงทุน ในกำรผลิต
และบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำร
ให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัว
ของภำคกำรผลิตและบริกำร
เป้ำหมำยรวมที่ 2.4 (รอง) ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ำโดยเพิ่มพื้นที่ป่ ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ เพื่ อ รั ก ษำควำมสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ ลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจกในภำคพลั ง งำน
และขนส่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 7 ภำยในปี 2563 เที ย บกั บ กำรปล่ อ ยในกรณี ป กติ มี ป ริ ม ำณหรื อ สั ด ส่ ว น
ของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณภำพน้ำและคุณภำพอำกำศ
ในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
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เป้ำหมำยรวมที่ 2.5 (รอง) มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำร ซึ่งภำคเอกชน
ดำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิ ทธิภำพภำครัฐ ที่จัดทำโดยสถำบัน
กำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำมยำกง่ำยในกำรดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบ
งบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐ
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
(3.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่
หลั ก เป้ ำ หมำยที่ 1 ลดปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำด้ ำ นรำยได้ ข องกลุ่ ม คนที่ มี ฐ ำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
รอง เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพำ ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
(3.2) แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ 3.1 เพิ่ ม โอกำสให้ กั บกลุ่ ม เป้ ำ หมำยประชำกรร้ อ ยละ 40
ที่มรี ำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่ สูงขึ้น กำรได้รับขยำย
กำรคุ้มครองทำงสังคม (Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
และกำรพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ ข้อ 3.1.3 สร้ำงโอกำสในกำรมีที่ดินทำกิน
ของตนเองและยกระดับรำยได้ โดยรัฐเข้ำไปสนับสนุนกำรมีที่ดินทำกินอย่ำงยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่
กำรจัดสรรที่ดินทำกินอย่ำงมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนมือผู้ได้รับกำรจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภำคเกษตร
ที่ไร้ที่ดินทำกิน กำรพัฒนำทักษะ ควำมชำนำญ กำรจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอำชีพอย่ำงทั่วถึง กำรขยำย
โอกำสในกำรเข้ำถึงข่ำวสำร สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพและกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด
ตลอดจนส่งเสริมทักษะกำรบริหำรเงิน เพื่อให้สำมำรถจัดกำรรำยได้ เงินทุน และหนี้สินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสนับ สนุน กำรจัดตั้งธนำคำรที่ดิน เพื่อเป็นกลไกที่ทำให้ เกิดกำรกระจำยกำรถือครองที่ดิน ที่จะช่ว ยให้
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ยำกจน ได้มีที่ดิน ทำกินและมีที่อยู่อำศัย
(3.3) แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ 3.3 เสริ มสร้ ำงศั กยภำพชุ มชน กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ ชุมชน
และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน ฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ มี สิ ท ธิ ใ นกำรจั ด กำร ทุ น ที่ ดิ น และทรั พ ยำกรภำยในชุ ม ชน ข้ อ 3.3.1 สร้ ำ งและพั ฒ นำผู้ น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรง บันดำลใจให้เกิดควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ มีจุดยืน
ทำงควำมคิด มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและพัฒนำชุมชน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงจิตสำนึกให้ชุ มชน
พึ่งพำตนเอง
4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(4.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์
หลัก เป้ำหมำยที่ 1 รักษำ และฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้เพื่อกำรอนุรักษ์
ป่ำเศรษฐกิจ และป่ำชำยเลน ลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ แก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยำกไร้โดยให้สิทธิร่วม
รอง เป้ำหมำยที่ 2 สร้ ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำและบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งน้ำผิ วดิน
และน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มี ควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้ำ
ทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ำต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชำชนที่ประสบปัญหำ
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จำกกำรขำดแคลนน้ ำ ควบคู่กั บ กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรใช้ น้ำทั้งภำคกำรผลิ ต และกำรบริโ ภค ป้องกั น
และลดควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
(4.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรมใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยคำนึงถึงขีดจำกัด และศักยภำพ
ในกำรฟื้น ตัว รักษำ ควำมมั่น คงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชน์
อย่ ำงยั่ งยื นและเป็ น ธรรม รวมทั้งผลั กดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ และกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรอนุรักษ์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ดังนี้ ข้อ 3.1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้
เพื่อสร้ำงสมดุลธรรมชำติ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยำกร ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
หยุ ดยั้ งกำรทำลำยป่ ำ เพื่ อรั กษำพื้ นที่ ป่ ำไม้ 102.3 ล้ ำนไร่ให้ คงอยู่ โดยสนธิ กำลั งของทุ กภำคส่ วน นำระบบ
สำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เร่งรัดดำเนินกำร
แก้ ไ ขปั ญ หำกำรทั บ ซ้ อ นแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ
แบบบู ร ณำกำร (One.Map) ให้ แล้ ว เสร็ จ เป็นรูปธรรมโดยเร็ว สนับสนุน กำรปลู กและฟื้น ฟูป่ำไม้ ตำมแนว
พระรำชดำริ “ปลูกป่ำ ปลูกคน” โดยประยุกต์ควำมสำเร็จ จำกโครงกำรของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์
ในกำรปลูกป่ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน ส่งเสริมกำรปลูกฟื้นฟูป่ำในพื้นที่ว่ำงของรัฐ
ตำมแนวกัน ชนและกำรเชื่อมต่อผืน ป่ ำ ส่ งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน และป่ำครัวเรือน สนับสนุนกฎหมำย
เกี่ยวกับป่ำชุมชน สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูและดูแลผืนป่ำ เพิ่มพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อำทิ ไม้สัก ไม้มะค่ำ
และไม้ พ ะยู ง โดยปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ ภ ำคเอกชน ภำคประชำชน
และเกษตรกรรำยย่ อ ยในกำรปลู ก ไม้ มี ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ ระยะยำว อำทิ ไม้ สั ก ไม้ ม ะค่ ำ และไม้ พ ะยู ง
หรื อปรั บ เปลี่ ยนจำกกำรปลู กไม้เศรษฐกิจระยะสั้ นมำเป็นไม้มีค่ำระยะยำว จัดตั้งตลำดกลำงค้ำไม้ พัฒ นำ
ระบบโลจิสติกส์ในกำรค้ำและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทำงกำรเงินเพื่อกำรปลูกป่ำ อำทิ กำรออกพันธบัตรป่ำไม้
ธนำคำรต้ น ไม้ หรื อ กองทุ น ส่ ง เสริ ม กำรปลู ก ป่ ำ ส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย และพั ฒ นำกำรปลู ก พื ช แซมในสวนป่ ำ
กำรทำวนเกษตร เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรระหว่ำงที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกไม้ รวมทั้งพัฒนำสนับสนุน แนวทำงกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ อำทิ กำรพัฒนำ
ระบบกำรจั ด กำรพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์เ พื่อ ส่ ง เสริ ม กำรท่ องเที่ ยวอย่ ำงยั่ง ยืน หรือ พัฒ นำกำรท่ องเที่ ยวของชุ มชน
ที่มีบทบำทโดดเด่นด้ำนกำรอนุรักษ์ และข้อ 3.1.3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินและแก้ไขกำรบุกรุกที่ดิน
ของรั ฐ โดยจั ด ท ำระบบฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดิ น จั ด ท ำหลั ก ฐำนกำรถื อ ครองที่ ดิ น ของรั ฐ
ทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้มีเอกภำพเพื่อทำหน้ำที่กำหนดภำพรวม
นโยบำยด้ำนที่ดิน และ กระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์
สนับสนุนกำรจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและกำรรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนำระบบกำรผลิต
และกำรสร้ำงรำยได้ของชุมชน พัฒนำระบบเช่ำที่ดินให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้กับประชำชน จัดเก็บ ภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ
รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยำกรดินและที่ดินให้มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรใช้ประโยชน์
(4.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้ เกิด
ควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
โดยเฉพำะประชำชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในทุกมิติ โดยคำนึงถึงศักยภำพ และข้อจำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมและมิติ
เชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ำ
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ข้อ 3.2.1 เร่งรัดกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ... เพื่อเป็นกฎหมำย
หลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศ ข้อ 3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำใน
ระดับกลุ่มน้ำอย่ำงบูรณำกำรทั้ง 25 ลุ่มน้ำ โดยมีคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ ซึ่งอยู่ภำยใต้คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ำ
แห่งชำติ เป็นกลไกขับเคลื่อน หลักในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่กำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำของลุ่มน้ำและจัดทำแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ด้ำนน้ำ ทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต และ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนและกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระหว่ำงภำคประชำชนในพื้นที่
องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำครำชกำร
ข้ อ 3.2.3 ผลั ก ดั น กระบวนกำรประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) มำใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอทำงเลือกในกำรตัดสินใจระดับนโยบำย แผน
และแผนงำนที่เหมำะสมกับศักยภำพของลุ่มน้ำ เพื่อให้กิจกรรมกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ คำนึงถึง
ควำมยั่งยืนและควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ในพื้นที่
อย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคีกำรพัฒนำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ข้อ 3.2.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบกระจำยน้ำให้ดีขึ้น
ด้วยกำรพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำงและขนำดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ โดยให้ควำมสำคัญกับพื้นที่ชนบท
ซึ่งประชำชนยังขำดแคลนน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และกำรจั ดทำฝำย
โดยชุมชน ตลอดจนศึกษำทำงเลือกที่เหมำะสมและมีควำมคุ้มทุนในกำรพัฒนำน้ำบำดำลขึ้นมำใช้ประโยชน์ เพื่อ
กำรบรรเทำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อกำรเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจในกำรผันน้ำระหว่ำงลุ่มน้ำภำยในและระหว่ำงประเทศ โดยยึดหลักควำมสมดุล ยั่งยืนของพื้นที่
ลุ่มน้ำและกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3.2.5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำและกำรจัดสรรน้ำต่อหน่วยในภำคกำรผลิต ให้สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้สูงขึ้น ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทำน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีกำร หรือรูปแบบกำรปลูก
พืชให้เหมำะสมกับปริมำณน้ำเก็บกักและศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้งควำมต้องกำรของตลำด (Zoning) ส่งเสริม
กำรท ำเกษตรทฤษฎี ใ หม่ อ ย่ ำ งจริ ง จั ง ร่ ว มกั บ กำรบำบั ด และกำรน ำน้ ำกลั บ มำใช้ ซ้ ำในภำคอุ ต สำหกรรม
และพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ และสร้ ำ งหลั ก ประกั น ว่ ำจะมี กำรใช้ น้ ำและจั ดหำน้ ำที่ ยั่ งยื น เพื่ อแก้ ไขปั ญหำกำร
ขำดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชำชนที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
(4.4) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อ 3.4.2 สนั บ สนุ น กำรผลิ ต ภำคกำรเกษตรไปสู่ เ กษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น โดยสนั บ สนุ น
กำรปรับเปลี่ยน กระบวนกำรผลิตจำกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อำทิ เกษตรธรรมชำติ เกษตรผสมผสำน
เกษตรอินทรีย์.วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนกำรพัฒนำปุ๋ยอินทรีย์ กำรใช้วัสดุอินทรีย์และกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพทดแทนกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตร เช่น กำรทำเกษตรโดยลดกำรใช้สำรเคมีที่อำเภอดำเนิ น
สะดวก จังหวัดรำชบุรี สนับสนุนงำนวิจัยและจัดทำพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสำธิตกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต ให้เป็น
มิ ตร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด ให้ มี แ หล่ ง ทุ น และกลไกทำงกำรตลำด เพื่ อ สร้ ำ งแรงจู ง ใจในกำรปรั บ รู ป แบบ
กำรทำกำรเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำนและกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ สินค้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสินค้ำ
เกษตร เพื่ อ สร้ ำ งควำมมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนศึ ก ษำควำมเหมำะสมในกำรยกระดั บ มำตรฐำน
สินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ให้เป็นมำตรกำรเชิงบังคับ ขยำยผลแนวคิดกำรทำเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้มีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนกำรทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง
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ข้อ 3.4.4 สร้ ำงแรงจู งใจเพื่อให้ เกิดกำรปรับเปลี่ ยนไปสู่ กำรบริโ ภคที่ยั่งยืน สร้ำงควำม
ตระหนั กรู้ ของผู้บริโ ภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้ำงทัศนคติในกำรดำรงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและ ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ กำรประชำสัมพันธ์
ในรูป แบบต่ำงๆ สนับ สนุน กำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้ำงควำม ตระหนักด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่เข้ำถึงผู้บริโภค เลือกใช้มำตรกำร
จูงใจ ที่เหมำะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมแบบแผนกำรผลิตและกำรบริ โภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้
เครื่องมือ ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อำทิ กำรคิดรำคำสินค้ำ
โดยรวม ต้ น ทุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจำกกำรใช้ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ รวมทั้ ง ค่ ำ ก ำจัด ซำกผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว รวมทั้งส่ งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จำกวัสดุธรรมชำติ เพื่อทดแทนกำรใช้
พลำสติก ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ ห้ำงสรรพสินค้ำในเมือง และตลำดในท้องถิ่น นอกจำกนี้ ควรขยำยผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำ
และบริกำร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภำครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภำคและท้องถิ่น รวมทั้งขยำยประเภท
ของสินค้ำ ให้มำกขึ้นและให้ครอบคลุมสินค้ำทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรอินทรีย์
5) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
(5.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่
หลัก กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ
- เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำนในกำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
- เป้ำหมำยที่ 2 เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่กำรทำง
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
รอง เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
- เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
(5.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคกำรผลิตและบริกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม
บริกำร และกำรค้ำกำรลงทุน เพื่อยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้
สู่คนในชุมชนอย่ำงทั่ว ถึ ง อัน จะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำก
ตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
1. กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร โดย
1) เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (1) พัฒนำและบำรุงรักษำ
แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร รวมทั้งจัดระบบกำรปลูกพืชให้สอดคล้องปริมำณน้ำที่หำได้ โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำแหล่งเก็บน้ำ แหล่งน้ำในไร่นำ อ่ำงน้ำขนำดเล็กและ ขนำดกลำง
ให้กระจำยตัวตำมศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ และมีกำรผันน้ำ จำกแหล่งน้ำ
ทีม่ ีปริมำณน้ำเกินควำมต้องกำรเข้ำมำเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ำที่มีปริมำณน้ำน้อย ให้เพียงพอกับกำรทำกำรเกษตร
กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรน้ำในภำคเกษตรระดับลุ่มน้ำ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร
(2) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภำพและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มำกขึ้น
โดยผลักดันกำรจัดทำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ
กำรรักษำพื้นที่ที่เหมำะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐำนกำรผลิตกำรเกษตรที่มั่นคง รวมถึงกำรกำหนดเขต
57

กำรใช้พื้นที่ทำกำรเกษตรที่เหมำะสม และกำรสนับสนุนให้ทำกำรเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่ ปริมำณน้ำ
และควำมต้องกำรของตลำดในพื้นที่ รวมทั้งกำรเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรฟื้นฟู
พื้นที่นำร้ำง และส่งเสริมกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีอย่ำงทั่วถึงและรำคำที่เป็นธรรม อำทิ พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย และ (3) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ำ
และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น
2) สร้ ำ งและถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำร วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม และภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ด้ ำ นกำรเกษตรแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรใช้ ป ระโยชน์
จำกฐำนทรั พยำกรชีว ภำพ.(Bio.Base).และกำรปรับระบบกำรผลิตให้ส อดคล้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตรมีควำมปลอดภัยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภค
ที่หลำกหลำย โดยไม่ส่งผลกระทบทำงลบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนโดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ
ทำงเลือกและกำหนดกระบวนกำรในกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ และกลไกกำรกำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัดและเหมำะสม
โดยให้ควำมสำคัญกับ (1) ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิต ด้ำนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ เทคโนโลยี
กำรเพำะปลูก และกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง สภำพ
ภูมิอำกำศและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน (2) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำมหลำกหลำยของสินค้ำที่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงได้
และ (3) พัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อปรับระบบกำรผลิตที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นรูปธรรม
3) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดและกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำวะ โดย (1) พัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรให้ เ ป็ น ที่ย อมรั บ ในระดับ สำกล ทั้ง ในกลุ่ ม สิ น ค้ำ ที่เ ป็ นอำหำรและไม่ ใช่ อ ำหำร อำทิ สมุ นไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพ ยำ พลังงำนทดแทน วัสดุชีวภำพ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจรับรอง คุณภำพและ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของตลำดภำยในและ ต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง
และกำรกำกับดูแลให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อรักษำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร และอำหำรอย่ำงเคร่งครัด
และต่อเนื่อง (2) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ควำมปลอดภัย และกำรบริโภค
อำหำรเพื่อสุขภำวะ โดยให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำน อำทิ หลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรสำหรับผู้บริโภคเฉพำะ กลุ่มที่มีมำตรฐำนเฉพำะ อำทิ สินค้ำ
เกษตรอิ น ทรี ย์ สิ น ค้ ำ ฮำลำล และสิ น ค้ ำ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนกำรก ำหนดมำตรกำรจู ง ใจ
ในกำรปรับปรุงกำรผลิต และกำรส่งเสริมกำรวำงระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง ส่งเสริมกำรผลิตอำหำร
ที่มีคุณภำพและเพียงพอสำหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภำวะและศักยภำพกำรเรียนรู้ และสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรบริ โภคอำหำรและโภชนำกำรที่ ส่งผลต่อสุขภำวะ และ (3) ขับเคลื่อนกำรผลิต สิ นค้ำเกษตรอินทรีย์
อย่ำงจริงจัง โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ผ่ำนมำตรกำรทำงกำรเงิน
กำรคลัง กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรยกระดับรำคำสิ นค้ำเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่ำงจำกสินค้ำเกษตรที่ใช้สำรเคมี
ตลอดจนมำตรกำรส่งเสริมกำรตลำด และแนวทำงอื่นๆ เช่น กำรใช้หลักกำรคำร์บอน เครดิต เป็นต้น กำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค กำรพัฒนำระบบกำรรับรองมำตรฐำน และกำรพิสูจน์ตรวจสอบ
คุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรส่งเสริมกระบวนกำรตรวจรับรองแบบมีส่ วนร่วม รวมทั้งกำรจัดทำโซนนิ่ง
ระบบเกษตรอินทรีย์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสม และเชื่อมโยงไปสู่
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือกำรท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยำยฐำนรำยได้
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4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรผลิตในห่วงโซ่อุตสำหกรรมเกษตร โดย (1) เสริมสร้ำง
ศักยภำพของสถำบั นเกษตรกรและกำรรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในกำรบริหำรจัดกำรตลอดห่ว งโซ่มูลค่ำ
ของอุตสำหกรรมเกษตร โดยอำศัยแนวคิดและกระบวนกำรสหกรณ์ เป็นพื้นฐำนในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชำชนในทุกพื้นที่และขยำยผลเชื่อมโยงเครื อข่ำยระบบกำรผลิต กำรตลำดและ
กำรเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ถึงระดับชำติ ร่วมกับกำรขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจกำรเกษตรแบบประชำรัฐ กำรลงทุนแบบควำมร่วมมือ
ภำครัฐและภำคเอกชน และกำรทำเกษตรพันธสัญญำที่มีควำมรับผิด ชอบต่อสังคม และมีควำมเป็นธรรม
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และกำรทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภำพ พื้นที่และควำมต้องกำร
ของตลำด.(Zoning).เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพและลดต้นทุนกำรผลิต โดยเร่งส่งเสริมกำรทำเกษตรแปลงใหญ่
และเกษตรกรรมแม่น ยำสูงในพื้น ที่ที่เหมำะสม กำรร่ว มจัดหำปัจจัยกำรผลิตและเครื่องจักรกลกำรเกษตร
กำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกำรปรับปรุงกำรผลิต และกำรพัฒนำ โครงสร้ำงพื้นฐำนจำเป็นด้ำนกำรเกษตร
อำทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสำรสนเทศในกำรวำงแผนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริมกำรทำเกษตร
แบบประณีตที่ต้องใช้องค์ควำมรู้ ควบคู่กับกำรวำงแผนและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบมีควำมเอำใจใส่ และใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำมำกที่สุด รวมทั้งคำนึงถึงระบบนิเวศ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์และกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพื้นที่ ที่ไม่เหมำะสมไปสู่กำรทำเกษตรทำงเลือกอื่นๆ รวมถึง
กำรส่ ง เสริ ม ระบบและกำรเลี้ ย งปศุ สั ต ว์แ ละกำรท ำ ประมงอย่ ำงยั่ง ยืน (3) วิ จัย พัฒ นำและใช้เ ทคโนโลยี
และเครื่องจักรสมัยใหม่ ในกระบวนกำรผลิต ทั้งก่อนกำรเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ ยวและในกระบวนกำรแปรรูป
เพื่อให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต (4) สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สินค้ำเกษตร และกำรใช้ประโยชน์จำกฐำน ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้และพัฒนำผลิตภัณฑ์
มูล ค่ำสู ง โดยน ำผลกำรวิจั ย และพัฒ นำมำใช้ ประโยชน์ในกำรสร้ำงมูล ค่ำเพิ่มสิ นค้ำเกษตรและผลิ ตภัณฑ์
ในเชิงพำณิชย์ที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทั้งภำคเกษตรกร ภำคเอกชนและภำครัฐ (5) บริหำรจัดกำรผลผลิตอย่ำงเป็นระบบครบวงจร โดยมีกำรวำงแผน กำรผลิต
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำและควำมต้องกำร
ของผู้ บ ริ โ ภคในตลำด เพื่ อ สร้ ำ งสมดุ ล กำรผลิ ต ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ภู มิ ภ ำค.และประเทศ
ตลอดจนมีกำรเชื่อมโยงกำรผลิต ภำคเกษตรกับภำคกำรผลิตอื่น เช่น ภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว เพื่อลดกำรพึ่งพิง
กำรส่งออกสินค้ำเกษตร และเพิ่มมูลค่ำทำงกำรเกษตร (6) พัฒนำกลไกจัดกำรควำมเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้ำ
เกษตร ได้แก่ ตลำดซื้อ ขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ กำรจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทำงกำรเกษตร รวมทั้ง
สร้ำงระบบเตือนภัย ทำงกำรเกษตรล่วงหน้ำ และ (7) สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ในกำรเป็นแหล่ง ผลิตวัตถุดิบเพื่อกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำและโอกำสในด้ำนกำรตลำด.จำกกำรส่งออกทั้งใน
และนอกภูมิภำคอำเซียน
5) ส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรทำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย (1) ส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีส่ ว นร่วมในกำรกำหนดนโยบำยกำรเกษตร.มีส่ ว นร่วมคิด ร่ว มทำ
และเป็นเจ้ำของในกำรพัฒนำกำรเกษตรของตน โดยภำครัฐสนับสนุนด้ำนปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็น และเชื่อมโยง
กำรดำเนินกำรกับศูนย์เรียนรู้ต่ำงๆ ในพื้นที่ (2) ส่งเสริมขยำยผลและพัฒนำกำรผลิตในระบบ เกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสำน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร ธรรมชำติ รวมถึง
กำรทำเกษตรกรรมตำมหลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี .โดยสนับสนุนบทบำทเครือข่ำย ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ในกำรขับเคลื่อน และกำรปรับกลไกและโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรเกษตรที่จำเป็นในกำรทำเกษตรกรรมยั่งยืน
อำทิ กำรพัฒนำระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้กำรสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อ
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สีเขียวที่จูงใจกำรผลิตและกำรส่งเสริมกำรตลำด และ (3) ควบคุมกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะสำรเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ
ทดแทนสำรเคมีกำรเกษตรให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สำรเคมีกำรเกษตรอย่ำง เหมำะสมตำมหลักวิชำกำร
เพื่อลดผลกระทบด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดมำตรกำรทำง กำรเงินกำรคลังในกำรกำกับดูแล
กำรผลิต กำรนำเข้ำและกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตร
6) พัฒนำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตรและสนับสนุน เกษตรกร
รุ่นใหม่ โดย (1) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนอุปสงค์และอุปทำนด้ำนกำรเกษตรให้มีควำมถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
และสำมำรถนำมำใช้ป ระโยชน์สำหรั บกำรวำงแผนด้ำนกำรเกษตรโดยใช้กำรตลำดนำ รวมถึงกำรส่งเสริม
ให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง และกำรพัฒนำ ระบบเตื อน
ภัยกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ (2) สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร โดยกำรผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือดำเนิน
นโยบำยบั ณฑิต คืน ถิ่น กำรจั ดท ำหลั กสู ตรกำรศึก ษำที่เน้ นกำรเรีย นรู้ จำกภำคปฏิบั ติ .เพื่ อสร้ำ งเกษตรกร
ที่มีควำมรู้และมีควำมสำมำรถในกำรยกระดับกำรผลิต แปรรูป กำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทันตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลก กำรสนับสนุนกำรสร้ำงและกำรรวมกลุ่มเกษตรกร ปรำดเปรื่อง
ให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำรจั ด กำรธุร กิ จ กำรเกษตรตั้ งแต่ ต้น น้ ำถึง กำรแปรรู ปและกำรตลำด และเปิ ดโอกำสให้ บุ ต ร
ของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกำรเกษตร มีทัศนคติและควำมต้องกำรในกำรสำนต่องำนเกษตรกรรมเป็นลำดับแรก
ตลอดจนกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีและกำรสร้ำงควำมมั่นคงของเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยเฉพำะกำรดูแล
สวัสดิกำรชำวนำ ควบคู่กับกำรสนับสนุนกำรเพิ่มรำยได้จำกอำชีพนอกภำคเกษตร รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และเข้ำถึงเครือข่ำยพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและวำงระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิด
กำรถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ เ ทคโนโลยี และ (3) ปรั บ ปรุ ง กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเกษตรให้ ทั น สมั ย
เช่น กฎหมำยด้ำนสำรเคมี กฎหมำยด้ำนสหกรณ์ กฎหมำยด้ำนปฏิรูปที่ดิน กฎหมำยด้ำนอำหำร และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เป็นต้น
6) ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(6.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่
หลัก เป้ำหมำยที่ 1 ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึ้น
(6.2) แนวทำงกำรพัฒ นำที่ 1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้ กระจำย
ตัวอย่ำงทั่วถึง
1. ภำคเหนือ: พัฒนำให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง
1) พัฒ นำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน มีธุรกิจบริกำรต่อเนื่องกับ
กำรท่องเที่ยวบริกำรสุขภำพและกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง
(1) พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภำพ
(2) พัฒนำยกระดับกำรท่องเที่ยวคุณภำพกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่ำน
(3) สนั บ สนุ น เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรผลิ ต และธุ ร กิ จ ด้ ำ นอำหำร
และ สิ น ค้ ำ เพื่ อ สุ ข ภำพ บริ ก ำรทำงกำรแพทย์ และสุ ข ภำพ บริ กำรกำรศึก ษำนำนำชำติ ร วมทั้ งผลิ ตภั ณ ฑ์
สร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพสูงของภำค โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรให้มีควำมแตกต่ำง โดดเด่น เสริมสร้ำง
ฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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2) พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มภำยใต้ แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป .ให้มีควำมหลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด (1) พัฒนำให้ภำคเหนือตอนบนเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์
และภำคเหนือตอนล่ำงเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ.(2).ยกระดับ
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป (3) พัฒนำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิต พลังงำนทดแทน
3) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์สร้ำงควำมสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ซึ่งเป็นป่ำต้นน้ำในพื้นที่
8 จังหวัดภำคเหนือ ตอนบนยกระดับกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดและกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำวะ (2) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ
ในลุ่มน้ำหลักของภำค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่ำน (3) แก้ไขปัญหำหมอกควัน ในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
และจังหวัดตำก
4) พั ฒ นำระบบกำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ร องรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงเข้ ำ สู่ สั ง คมผู้ สู ง อำยุ
ของภำคเหนื อ ที่ เ ร็ ว กว่ำ ระดั บ ประเทศ.10.ปี (1) ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งรำยได้ แ ละกำรมี ง ำนท ำของผู้ สู ง อำยุ
(2) พัฒนำนวัตกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว และ (3) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน
2. ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : พั ฒ นำให้ ห ลุ ด พ้ น จำกควำมยำกจนสู่ เ ป้ ำ หมำย
กำรพึ่งตนเอง
1) เพิ่มศักยภำพกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตรไปสู่ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และอำหำร
ปลอดภัย (1) พัฒนำพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ศรีสะเกษ ให้เป็น
แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง.(2) ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดใหม่ตำมศักยภำพของ พื้นที่
(3) สนับสนุนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ นำร่องในจังหวัดอำนำจเจริญ กำฬสินธุ์ และขอนแก่น
2) พัฒ นำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีมูล ค่ำเพิ่มสู ง .(1).พัฒ นำ
ให้นครรำชสีมำเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอำหำรแบบครบวงจร.(2).ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ
กลุ่ ม ผ้ ำ ไหม ผ้ ำ ฝ้ ำ ย ผ้ ำ ย้ อ มครำม และ ส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภำพให้ ก้ ำ วไปสู่ ก ำรเป็ น ศู น ย์ ก ลำงแฟชั่ น
ในระดับภูมิภำค อำทิ ขอนแก่น นครรำชสีมำ สุรินทร์ และสกลนคร (3) ส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมผลิต
สินค้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ ด มุกดำหำร
เพื่อกำรส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเน้นอุตสำหกรรมสีเขียวและกำรใช้วัตถุดิบในพื้นที่ (4) เพิ่มศักยภำพ
กำรผลิตพลังงำนทดแทนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง โดยให้ควำมสำคัญ
กับควำมสมดุลระหว่ำงพืชอำหำรและพืชพลังงำน
3) ยกระดั บ กำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม.อำรยธรรมขอมยุ ค ก่ อ น
ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติ และกีฬำสู่นำนำชำติ .(1) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่
ท่องเที่ยว อำรยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
และสุ ขภำพ ในกลุ่มจั งหวัดภำคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ ในจังหวัด
อุดรธำนี ขอนแก่น กำฬสิ น ธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีส ะเกษ นครรำชสี มำ ท่องเที่ยว
ธรรมชำติ ใ นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เลย.นครรำชสี ม ำ.อุ บ ลรำชธำนี .(2).พั ฒ นำเส้ น ทำงเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
กับประเทศเพื่อนบ้ำน
4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (1) พัฒนำแหล่ง
น้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชำติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บ (2) พัฒนำแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล
และสร้ำงแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่ำงเก็บน้ำ ฝำย และแหล่งน้ำขนำดเล็กในพื้นที่ที่เหมำะสมในพื้นที่กำรเกษตร
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5) ฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ใ ห้ ค งควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละรั ก ษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดเลย อุดรธำนี สกลนคร ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
3. ภำคกลำง : พัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นนำ
1) เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของฐำนอุ ต สำหกรรมเดิ ม และส่ ง เสริ ม
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งอนำคตให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของภำค
กลำงให้เป็นศูนย์อุตสำหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(1).ยกระดั บ กำรพั ฒ นำกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี
พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ ฉะเชิ ง เทรำ ปรำจี น บุ รี ชลบุ รี และระยองให้ เ ป็ น กลุ่ ม อุ ต สำหกรรมส ำหรั บ กิ จ กำร
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
(2) พัฒนำกำญจนบุรี–รำชบุรี– เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสำหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์และกลุ่มอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมำ
2) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรให้มีควำมทันสมัย
และเป็นสำกล เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคกลำงเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่ มีคุณภำพ
ปลอดภัย และได้มำตรฐำนโลก สนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรของประเทศ
(1) รักษำและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตอำหำรของพื้นที่จังหวัด
(2) พัฒนำธุรกิจกำรค้ำขำยผลไม้จังหวัดระยองด้ำนตะวันออก จันทบุรี ตรำด
นครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ ให้เป็นฐำนกำรผลิตและจำหน่ำยผลไม้เพื่อกำรส่งออก
(3) ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์
(4) พัฒนำพื้นที่ที่มีศักยภำพด้ำนประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชำยฝั่งรอบอ่ำวไทย
3) ปรั บ ปรุ ง มำตรฐำนสิ น ค้ ำ และธุ ร กิ จ บริ ก ำรด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ภำพ
และ ภำพลักษณ์ที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อเพิ่มศักยภำพของภำคกลำงให้เป็นศูนย์รวมกำรท่องเที่ยวของเอเชีย
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ
(1) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติ ในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นฐำนกำรกระจำยรำยได้และกำรสร้ำงงำน
(2) ฟื้นฟูและปรับปรุงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดนครนำยก ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี จันทบุรีและตรำด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3) สนับสนุนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำ งทอง
สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนำท และกำญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร
(4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์กำรท่องเที่ยวในจังหวัดปรำจีนบุรี และสระแก้ว ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
4) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรน้ำ แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้น้ำ
ในภำคตะวันออก
4. ภำคใต้: พัฒนำเป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย
1) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรให้เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพของห่วงโซ่คุณค่ำ
เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับพื้นที่อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
(1) รักษำฐำนกำรผลิตยำงพำรำปำล์มน้ำมัน พื้นที่ภำคใต้ให้เกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
(2) พัฒนำและส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ของภำคใต้
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(3) พัฒ นำพื้นที่ที่มีศักยภำพและควำมพร้อมโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคม
ขนส่งให้เป็นฐำนอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร
(4) ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชำยฝั่งในพื้นที่จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำและปัตตำนีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนั บ สนุ นและส่ งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิ ตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่ ม
จังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย (ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และพัทลุง)
2) ยกระดับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และกระจำยรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง
(1) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงำ กระบี่ และอำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ที่คำนึงถึงขีดควำมสำมำรถ ในกำรรองรับได้ของพื้นที่
(2) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรเชื่ อ มโยงกำรท่ อ งเที่ ย วระหว่ ำ งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ระดั บ นำนำชำติ ใ นพื้ น ที่ ภ ำคใต้ ฝั่ ง อั น ดำมั น และอ่ ำ วไทย และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบนบกบริ เ วณพื้ น ที่ ต อนใน
ที่มีศักยภำพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย
(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี
พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล
(4) พัฒนำเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภำพเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำค
3) พัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพำะ
4) วำงระบบป้ องกันและแก้ไ ขปัญหำควำมเสื่ อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดควำมยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของภำค และพื้นที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำชและสงขลำ
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ วข้อง
 ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
 แผนปฏิบัติรำชกำร ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
 แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564)
2.4 คำแถ งนโ บำ รั บำ พ เอกประ ุท ์ จันทร์โอชำ นำ กรั มนตรี พ.ศ. 2562 นส่วนที่เกี่ วข้อง
กับสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นโ บำ ห ัก 12 ด้ำน เกี่ วข้อง 7 ด้ำน ประกอบด้ว
1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริ ์
1.1 สื บ สำนรั ก ษำ ต่ อ ยอด ศำสตร์ พ ระรำชำและโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักสำคัญในกำรบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชำชนและพัฒนำ
ประเทศ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพั ฒ นำ ประเทศ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นวงกว้ ำ ง รวมทั้ ง เผยแพร่ ศ ำสตร์ พ ระรำชำและหลั ก ปรั ช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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4. กำรสร้ำงบทบำทของ ท นเวทีโ ก
4.3 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ
เพื่อน ำไปสู่ กำรแสวงหำโอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทุน องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภำพ
ในภู มิ ภ ำคต่ ำ ง ๆของโลก อำทิ ยุ โ รป ตะวั น ออกกลำง เอเชี ย ใต้ และสนั บ สนุ น กำรขยำยธุ ร กิ จ ในสำขำ
ที่ผู้ ป ระกอบกำรไทยมีศักยภำพ ส่ งเสริ มควำมร่ว มมือ ทำงวัฒ นธรรมของไทยด้ว ยกำรส่ งเสริมเอกลั กษณ์
อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ที่กว้ำงขวำงมำกขึ้นในเวทีโลก
5. กำรพั นำเศรษ กิจแ ะควำมสำมำรถ นกำรแข่งขันของ ท
5.3 พัฒนำภำคเกษตร
5.3.1.รั กษำเสถีย รภำพรำคำสิ นค้ ำเกษตรและรำยได้ใ ห้ กับเกษตรกรในสิ นค้ ำเกษตร
ที่ส ำคั ญ อำทิ ข้ ำ ว ยำงพำรำ มั น ส ำปะหลั ง ปำล์ ม อ้ อ ย และข้ ำ วโพด โดยผ่ ำ นเครื่ อ งมื อ และมำตรกำร
ที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ ไม่เป็นภำระกับงบประมำณแผ่นดิ นเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้ำ
กำรพัฒนำระบบตลำดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบกำรแปรรูปและผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม
กำรใช้ เทคโนโลยี และเครื่ อ งมื อ ในกำรขยำยและเข้ำ ถึง ตลำดในรู ปแบบต่ ำง ๆ กำรอำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ และกำรพัฒนำ ระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
และกำรพัฒนำ ระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
5.3.2 ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต ที่ เ หมำะสมและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภำระ
ทำงกำรเงินกำรคลังของภำครัฐ โดยจัดให้มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับ กำรเพิ่มรำยได้และลดต้นทุนกำรเกษตร
ครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ำรปรั บ โครงสร้ ำ งต้ น ทุ น กำรผลิ ต อำทิ เมล็ ด พั น ธุ์ พื้ น ที่ เ พำะปลู ก ปุ๋ ย เครื่ อ งจั ก รกล
และอุปกรณ์กำรเกษตร แหล่งน้ำ และระบบไฟฟ้ำ เพื่อกำรเกษตร กำรลดภำระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้ นทุนต่ำ กำรลดควำมเสี่ยงจำกรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำทักษะอำชีพ
เสริ ม รำยได้ รวมทั้ งกำรวิ จั ย พั ฒ นำเทคโนโลยี ก ำรเกษตรเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต และกำรปรั บ เปลี่ ย นกำรผลิ ต
ให้เหมำะสมกับฐำนทรัพยำกรในพื้นที่และควำมต้องกำรของตลำด นำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร ระบบ
แผนที่เกษตรเพื่อกำรจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และส่งเสริมกลไกอำสำสมัครเกษตร หมู่บ้ำน รวมทั้ง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เหมำะสมกับพื้นที่
5.3.3 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะกำรประกอบกำร
และพัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด
กำรค้ ำ ออนไลน์ ระบบบั ญ ชี เ พื่ อ ขยำยฐำนกำรผลิ ต และฐำนกำรตลำดของสถำบั น เกษตรกรให้ เ ข้ ม แข็ ง
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรอัจฉริย ะเพื่อกำรพัฒนำภำคเกษตร
ได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต
5.3.4.ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร เพื่อยกระดับรำยได้และคุณภำพ
ชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรลด ละ เลิกใช้ยำปรำบศัตรูพืช
โดยเร็ว โดยต้องจัดหำสำรทดแทนที่มีประสิทธิภำพ เพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร กำรส่งเสริมกำรผลิต
สินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่มและโอกำสทำงเศรษฐกิจ อำทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย
เกษตรชีวภำพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสำหกรรม ส่งเสริ มกำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ในกำรพั ฒ นำสิ น ค้ ำ เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมทั้ ง ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตรให้ ไ ด้ คุ ณ ภำพ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัย
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5.3.5.ดูแลเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่ง
เงินทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและปัจจัยกำรผลิ ตต่ำงๆ รวมทั้งดูแลและลดควำมเสียหำยจำกกำรทำกำรเกษตร ใน
พื้นที่ประสบภัยทำงธรรมชำติซ้ำซำก โดยกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
5.3.6 ส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยกำรสนับสนุน พันธุ์กล้ำไม้ และให้ควำมรู้
ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงพำณิชย์อย่ำงเหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรปลูก บำรุงรักษำ ดูแล และกำรแปรรูป เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกรอีกทำงหนึ่ง
7. กำรพั นำสร้ำงควำมเข้มแขงจำก ำนรำก
7.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
7.2.1 สร้ำงผู้นำชุมชน ยกย่องปรำชญ์ชำวบ้ ำน เพื่อเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงเป็นวิทยำกร
ในกำรขับเคลื่อนและสร้ำงกลไกกำรทำงำนร่วมกันของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพัฒนำ
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอำสำ
จิตสำธำรณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังสำคัญในกำรจัดกำรปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ กำรพัฒนำตนเอง
และกำรจัดกำรของชุมชนท้องถิ่น
7.2.2 ยกระดับคุณภำพตลำดชุมชน สถำบันกำรเงินของชุมชน สวัสดิกำรชุมชน สำธำรณสุข
ชุมชน ป่ำชุมชน ไม้มีค่ำ ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมกำรขยำยตลำดออกสู่ต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรผลิต แหล่งเงินทุน โลจิสติกส์ ข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อต่อยอดควำมคิดสร้ ำงสรรค์ในกำรเพิ่มมูล ค่ำธุรกิจ พัฒ นำควำมเข้มแข็งของกลุ่ มให้ ส ำมำรถเชื่อมโยง
เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตของภำค รวมถึงกำกับดูแลมำตรฐำนสินค้ำให้ได้มำตรฐำนสำกลและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนจัดสวัสดิกำรที่จำเป็นภำยในชุมชน
7.2.3.แก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัย ที่ดินทำกิน สร้ำงชุมชนที่น่ำอยู่ มุ่งเน้นกำรจัดกำรที่อยู่อำศัย
กำรพัฒนำทักษะอำชีพ และกำรพัฒนำพื้นที่เมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอื้ออำทร
มีควำมสะดวกสบำย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญำณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง
และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้และเป็นฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงยั่งยืน
7.2.4.สร้ ำ งพลั ง ในชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรสร้ ำ งพลั ง ทำงสั ง คม ภำคี เ ครื อ ข่ ำ ย
กำรรวมตัวของภำคส่วนต่ำง ๆ ในชุมชนมำเป็นกำลังในกำรพัฒนำเพื่อส่วนรวม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงพลัง
จิตอำสำ สร้ำงพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนำศักยภำพและสร้ำงเอกภำพแก่กลุ่มอำสำสมัครรูปแบบต่ำงๆ กำรสร้ำงพลัง
สร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมของคนทุกวัยผ่ำนกำรสร้ำงพื้นที่สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ และสร้ำงพลัง
ภูมิคุ้มกันเพื่อกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัย
10. กำร น ูทรัพ ำกร รรมชำติแ ะกำรรักษำสิ่งแวด ้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอ ่ำง ั่ง ืน
10.1.ปกป้อง รักษำ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ
ไม้ของประเทศ เพื่อสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติ และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ทั้งพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชำยเลน และป่ำชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขี ยวในเขตเมือง หยุดยั้งกำรบุกรุก
ทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำอย่ำงจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมำยป่ำไม้ที่ซ้ำซ้อน
เร่งคืนพื้นที่ป่ำโดยกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำและสำมำรถทำกินได้
อย่ำงเหมำะสม นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เสี่ยงต่อกำรถูกบุกรุก และกำรบริหำรจัดกำร
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ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมบทบำทของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์
สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน
10.2.ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดิน
ทำกินและที่อยู่อำศัยให้แก่รำษฎรที่ยำกไร้และเกษตรกรตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
กำรกระจำยสิทธิกำรถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมำตรกำรป้องกันกำรเปลี่ ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยำกจน จัดทำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน จัดทำหลักฐำน
กำรถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและเร่งแก้ไขปัญหำเขตที่ดิน
ทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่ำที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ
10.3.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผน
บริหำรจัดกำรน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในกำรจัดกำรและกำรใช้น้ำ ทุกภำคส่วนจัดให้มีน้ำสะอำด
ใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ นในชุ ม ชนชนบท ในปริ ม ำณ คุ ณ ภำพ และรำคำ ที่ เ ข้ ำ ถึ ง ได้ มี ร ะบบกำรจั ด กำรน้ ำชุ ม ชน
ที่เหมำะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชำติ แหล่งน้ำ
บำดำล กำรระบำยน้ำชำยฝั่ง เพิ่มผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล
ดูแลภัยพิบัติจำกน้ำ พัฒนำกำรจัดกำรเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทำนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ และ
สร้ำงระบบจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ำในชุมชนตำมแนว
พระรำชดำริ
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร ำครั
11.1.พัฒนำโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนำให้ภำครัฐมีขนำดที่
เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวและเหมำะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่
ขั้ น วำงแผนกำรน ำไปปฏิ บั ติ กำรติ ด ตำมประเมิ น ผล กำรปรั บ ปรุ ง กำรท ำงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ขึ้ น
และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
11.2.พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีระบบกำรวิเครำะห์
และแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบ
บริกำรประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น
11.3.เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภำครั ฐ สู่ ส ำธำรณะ โดยหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในทุ ก ระดั บ ต้ อ งเปิ ด เผย
และเชื่ อมโยงข้อมูล ซึ่ งกัน และกั น ทั้งในระหว่ำงหน่ ว ยงำนของรัฐ ด้ว ยกัน เอง และระหว่ำงหน่ว ยงำนรั ฐ
กับประชำชน เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศ
ที่มีควำมซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรทำงำนเชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วน
อย่ำงจริงจัง แสวงหำควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ไว้ล่ วงหน้ำ เพื่อให้ สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.4.ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ
และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
ประบวนกำรทำงควำมคิด ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์ กลำง พร้อมกับยึดมั่น
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ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำรปรับปรุง
สวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ ตลอดจนสร้ำงขวัญกำลังใจ ควำมผูกพันในกำรทำงำน
11.5.พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะและกำรตรวจสอบ
ภำครัฐ โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรบริหำรรำชกำรขั้นพื้นฐำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสำหกิจเพื่อสังคม องค์กร
ภำคประชำสังคม และเอกชนสำมำรถเข้ำมำดำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์และมีบทบำทในกำรพัฒนำ
บริ กำรสำธำรณะในพื้ น ที่เ พิ่ มมำกขึ้ น รวมทั้ งมี ส่ ว นในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติ ง ำนของหน่ ว ยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในทุก ๆ ด้ำน
11.6.ปรับปรุงระเบียบกฎหมำยเพื่อเอื้อต่อกำรทำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจำวัน
11.6.1.ปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนและระยะเวลำกำรให้ บริ กำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้น ทุ น
ค่ำใช้จ่ำย กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถสนับสนุนและเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศและเท่ ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำงๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำร
ตั้ ง แต่ ก ำรจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ จนถึ ง กำรปิ ด กิ จ กำร พร้ อ มทั้ ง ก ำกั บ และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ปฏิ บั ติ ต ำม
และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำม
ปฏิญญำสำกล ตลอดจนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน
อย่ำงไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
12. กำรป้องกันแ ะปรำบปรำมกำรทุจริตแ ะประพฤติมิชอบแ ะกระบวนกำร ุติ รรม
12.1.แก้ไขปั ญหำทุจ ริ ตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้ มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตสำนึกของคน
ในสังคมให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
นโ บำ เร่งด่วน 12 ด้ำน เกี่ วข้อง 6 ด้ำน ประกอบด้ว
1. กำรแก้ ขป หำ นกำรดำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจำกัดในกำรประกอบอำชีพ
ของคน ไทย กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่
แผงลอยใน เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน
ทำให้บ้ำนเมืองเป็น ระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญ หำหนี้สินและลดภำระหนี้สินของประชำชน
ในกองทุน หมู่บ้ ำน กองทุน เงิ น ให้ กู้ยื มเพื่อกำรศึก ษำหนี้ สิ นนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน
โดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวง ผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเชื่อที่เอื้อ
ให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู่อำศัย เป็นของตนเองได้ ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกร
สำมำรถเข้ ำถึงได้ จั ดทำแนวทำงกำรกำหนดสิ ท ธิและกำรจั ดกำรสิ ทธิ ในที่ดิ นของเกษตรกรที่เหมำะสม
ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมทั้ง ช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้ำนโดยยังต้องสอดคล้อง
กับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ
3. มำตรกำรเศรษ กิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษ กิจโ ก โดยเร่งกระบวนกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุง ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม มำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำร
สนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรส่งออก ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ปรับปรุง
ทิศทำงกำรส่งออกไปยัง ตลำดอื่นโดยเร็ว ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภำพ
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และส่ งเสริ ม กำรท่องเที่ย วภำยในประเทศ ทั้งในส่ ว นของเมืองหลั ก เมืองรอง และกำรท่องเที่ยวชุมชน
เพื่อ กระจำยรำยได้ใ นรู ป แบบเศรษฐกิจ แบ่งปั น เพื่อสร้ำงรำยได้แ ละกระตุ้นเศรษฐกิจ ภำยในประเทศ
ในช่วงที่มีข้อจำกัดด้ำนกำรส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำง และขนำดย่อม
4. กำร ห้ ค วำมช่ ว เห ื อ เกษตรกรแ ะพั นำนวั ต กรรม โดยจั ด พื้ น ที่ ก ำรเกษตร
ให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน้ำและคุณภำพของดินตำม Agri-Map กำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกร
ให้สำมำรถมีรำยได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพในสินค้ำเกษตร สำคัญ อำทิ ข้ำว ยำงพำรำ มันสำปะหลัง
ปำล์ ม อ้ อ ย และข้ ำ วโพด ด้ ว ยกำรชดเชย กำรประกั น รำยได้ ส่ ง เสริ ม ระบบประกั น ภั ย สิ น ค้ ำ เกษตร
หรือเครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐในระยะยำว
ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญำ และศึกษำ รูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้ำเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร
แก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจร ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศ ส่งเสริม กำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือ
ทำงกำรเกษตร ในรำคำที่เข้ ำถึ งได้เ พื่อลดต้ นทุ นกำรผลิ ต ควบคุมมำตรฐำนกำรใช้ ส ำรเคมีห รือ ปุ๋ย เคมี
ในกำรเกษตรเพื่อนำไปสู่กำรลด ละ เลิกกำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหำสิ่งทดแทนที่มี ประสิทธิภำพ
และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำน ในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้ กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพร
ในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้
ของประชำชน โดยกำหนดกลไกกำรดำเนินงำน ที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำย
บัญญัติไว้อย่ำงเคร่งครัด
8. กำรแก้ ขป หำทุจ ริ ตแ ะประพฤติมิชอบ นวงรำชกำรทัง ำ กำรเมือง แ ะ ำ
รำชกำรประจำ โดยเร่งรัดกำรดำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำร ทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระทำผิด
อย่ำงเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด
และเร่งรัดดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริ ต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบ
10. กำรพั นำระบบกำร ห้บริกำรประชำชน โดยมุ่งสู่ ควำมเป็นรัฐ บำลดิจิทัล ที่โ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติ และอนุญำตของทำง
รำชกำรที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกเกินควำมจำเป็น ลดข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรค
ต่อกำรทำธุรกิจและกำรดำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้ มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และขับเคลื่อน
กำรให้บริกำรในทิศทำง ที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ
11. กำรจั ด เตรี มมำตรกำรรองรั บ ั แ ้ง แ ะอุท ก ั ตั้ ง แต่ กำรป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด ภั ย
กำรให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำงเกิดภัย และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว โดยจั ดระบบติดตำม สถำนกำรณ์อย่ำง
ต่อเนื่องและกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อให้สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อน ของประชำชนให้ได้มำกที่สุด
และทันท่วงที รวมทั้งพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพ ยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี
ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
3.1 ำพรวม
3.1.1 วิสั ทัศน์ (Vision)
“องค์กำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภำพพื้นที่เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกร สู่ควำมผำสุก”

3.1.2 พัน กิจ (Mission)
1) บริหำรจัดกำรพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) เพิ่มศักยภำพพื้นทีใ่ นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3) พัฒนำอำชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีควำมยั่งยืน
4) สนับสนุนเงินทุนในกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5) พัฒนำองค์กำรให้ทันสมัย

3.1.3 เป้ำประสงค์องค์กำร (Organizational Goal)
1) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) กำรเพิ่มศักยภำพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
3) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกรให้มีควำมมั่งคงและยั่งยืน
4) กำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้เงินกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5) กำรพัฒนำองค์กำรเพื่อให้เป็นองค์กำรที่มีคุณภำพสูงในกำรปฏิบัติรำชกำร รองรับกำรให้บริกำร
แก่เกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธิผล

3.1.4 ค่ำนิ มห ัก (Core Value)
“โปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Justice) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มีจิตบริกำร (Service mind)”
โปร่งใส (Transparency) กำรสร้ำงควำมเปิดเผย เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มีกำรสื่อสำร กำรแสดงควำมรับผิดชอบพร้อมรับ
กำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
เป็ น ธรรม (Justice) ยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและยุ ติ ธ รรม ส่ ง เสริ ม ควำมเป็ น ธรรมในสั ง คม
มีจุดยืนเคียงข้ำงเกษตรกรและพิทักษ์สิทธิให้กับประชำชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มุ่งมั่น ปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร
มีจิตใจในกำรให้บริ กำร.(Service.mind).ต้องมีจิตใจรักในกำรบริกำร มีควำมเต็มใจให้บริกำร
กำรทำงำนบริกำรโดยมีใจรัก จะแสดงออกโดยกำรยิ้มแย้ม แจ่มใส อำรมณ์ดี ร่ำเริง มีควำมกระตือรือร้น มีกำรให้บริกำรที่ดี
ผู้รับบริกำรจะได้รับ ควำมพึงพอใจ มีควำมสุข และได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มที่ตำมที่คำดหวัง
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3.2 แผนปฏิบัติรำชกำร
3.2.1 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
เป้ำหมำ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
จำนวนพื้นที่เอกชนที่สำมำรถจัดหำเพื่อนำมำปฏิรูปที่ดิน (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
5,000
5,000
สัดส่วนที่ดินแปลงว่ำงที่จัดให้เกษตรกร (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
60
70

ปี พ.ศ. 2565
5,000
ปี พ.ศ. 2565
80

แนวทำงกำรพั นำ
1) จัดหำที่ดินที่ดินของเอกชนและที่ดินรัฐ เพื่อนำมำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
ดำเนินกำรประกำศเขตปฏิรูปที่ดินและกำหนดเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) จัดซื้อที่ดินเอกชนที่มีหนังสือสำคัญ (โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก)
3) น ำที่ดินจำกเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ หรือผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูปที่ดิน
4) นำที่ดินจำกเอกชนแปลงว่ำงในเขตปฏิรูปที่ดินมำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรจัดหำที่ดินเอกชนเพื่อดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
2) โครงกำรจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
3) โครงกำรจัดหำที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) โครงกำรนำที่ดินจำกเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ หรือผู้ถือครองที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูปที่ดิน
5) โครงกำรศึกษำวิจัยควำมเป็นไปได้ในกำรจัดหำที่ดินเอกชนเพื่อนำมำปฏิรูปที่ดนิ
3.2.2 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำ ที่ 1 ปรับปรุงสิทธิกำรถือครองที่ดิน กำรกระจำยสิทธิกำรถือครองที่ดินทั้งในที่ดิน
ของรัฐและที่ดินเอกชนที่มีมำกเกินควำมจำเป็นให้ไปสู่เกษตรกร
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 1
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

63,000
63,000
จำนวนสถำบันเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (แห่ง)

ปี พ.ศ. 2565

63,000

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

3

2

2
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ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

95
97
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรพัฒนำ/แก้ไขด้ำนแนวเขตที่ดิน (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

100
ปี พ.ศ. 2565

1,000,000
3,000,000
5,000,000
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำถึงบริกำรของ ส.ป.ก. ด้วยควำมเสมอภำค สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
และเป็นธรรม (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

80

ปี พ.ศ. 2564

85

ปี พ.ศ. 2565

90

แนวทำงกำรพั นำที่ 1
1) จัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) จัดที่ดินทำกิน ตำมนโยบำยคณะกำรกรรมที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ตำมมำตรำ 9 (1) และ
มำตรำ 9 (2)
3) กระจำยสิทธิกำรถือครองที่ดิน (โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ)
4) ปรับปรุง/ตรวจสอบแนวเขต ส.ป.ก. ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
5) อนุญำตให้หน่วยงำนของรัฐ/เอกชนดำเนินกำรกิจกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องและกิจกำร
สำธำรณูปโภค
(6) กำรพัฒนำกำรปรั บปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร
หลังกำรจัดที่ดินและกำรให้บริกำรด้ำนอื่น ๆ แก่เกษตรกรและหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนที่มีประสิทธิ ภำพ
มีควำมถูกต้อง มีควำมเสมอภำค โปร่งใส เป็นธรรม และตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส
กิจกรรม จัดที่ดิน (เกษตรกรรม ชุมชน)
กิจกรรม จัดที่ดินทำกินให้สถำบันเกษตรกรเข้ำทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม กำรปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตำมมำตรฐำน RTK GNSS Network
กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน
กิจกรรม ศูนย์บริกำรประชำชนและศูนย์บริกำรประชำชนเคลื่อนที่
กิจกรรม พัฒนำผู้แทนเกษตรกร
2) โครงกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องและกิจกำรสำธำรณูปโภค
3) โครงกำรพัฒนำระบบแผนที่แปลงเกษตรกรรมโดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพงำนสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก.
กิจกรรมพัฒนำระบบแผนที่แปลงเกษตรกรรมโดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก.
กิ จ กรรมพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำระบบแผนที่ แ ปลง
เกษตรกรรมโดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก.
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4) โครงกำรอนุญำตให้หน่วยงำนของรัฐ/เอกชนดำเนินกำรกิจกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง
และกิจกำรสำธำรณูปโภค
5) โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
6) โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนำงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7) โครงกำรศึกษำและวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป้ำหมำ ที่ 2 กำรคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 2
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

7,200,000
7,200,000
ระบบตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7,200,000

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

-

-

ปี พ.ศ. 2565

1

แนวทำงกำรพั นำที่ 2
1) พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบที่ดินให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์น่ำเชื่อถือ
2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรถื อ ครองและกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมเพื่อให้มีควำมถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภำพ
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพตรวจสอบกำรถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม พัฒนำระบบข้อมูลตรวจสอบที่ดินเชื่อมโยงฐำนระบบกำรจัดที่ดินออนไลน์ (alro land)
2) โครงกำรศึกษำระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรถือครองที่ดินที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำ ที่ 3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัยตอบสนอง
ต่อผู้รับบริกำร
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 3
จำนวนกฎหมำย/ระเบียบได้รับกำรปรับปรุงและได้รับกำรยกร่ำง (ฉบับ)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

1
10
ระดับควำมสำเร็จของระเบียบ/ข้อกฎหมำย ของ ส.ป.ก. มีควำมทันสมัย (ระดับ)
ปี พ.ศ. 2563

ดี

ปี พ.ศ. 2564

ดี
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ปี พ.ศ. 2565

10
ปี พ.ศ. 2565

ดี

แนวทำงกำรพั นำที่ 3 ปรั บปรุง พัฒ นำและแก้ไ ขกฎหมำยปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ให้มีควำมทันสมัย
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรศึกษำปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน
กิจกรรมกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน
กิจกรรม กำรปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องและผ่ำนกำรยกร่อง
2) โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนกฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.2.3 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้ ำ หมำ ที่ 1 กำรพั ฒ นำแหล่ ง น้ ำและระบบกระจำยน้ ำให้ เ หมำะสมกั บ กำรผลิ ต
ทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 1
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรศึกษำสำรวจออกแบบพัฒนำแหล่งน้ำ(ไร่)
ปี พ.ศ. 2563

3,000,000
จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่ส.ป.ก.(แห่ง)
ปี พ.ศ. 2563

177
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรสำรวจออกแบบ (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

3,000,000
ปี พ.ศ. 2564

177

3,000,000
ปี พ.ศ. 2565

177

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

100,000

100,000

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

1

1

100,000
จำนวนฐำนข้อมูลแหล่งน้ำ (ฐำน)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2565

1

แนวทำงกำรพั นำ กำรศึกษำวิจัยกำรสำรวจออกแบบกำรพัฒนำแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรผลิตภำคกำรเกษตรเหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนงำน/โครงกำร/โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนำศักยภำพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม กำรศึกษำพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม กำรสำรวจ/ออกแบบแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
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เป้ำหมำ ที่ 2 เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 2
จำนวนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปี พ.ศ. 2563

1
จำนวนแหล่งน้ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (แห่ง)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

1
ปี พ.ศ. 2564

70
70
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ำ (ไร่)

ปี พ.ศ. 2565

1
ปี พ.ศ. 2565

70

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

10,000

10,000

10,000

แนวทำงกำรพั นำ
1) กำรทำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนพำคีเพื่อร่วมบูรณำกำรด้ำนแหล่งน้ำ
และโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) กำรพัฒนำแหล่งน้ำและระบบกระจำยน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
3) กำรสนั บ สนุ น งบประมำณเพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น สนั บ สนุ น และพั ฒ นำ
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรจัดทำบันทึกควำมร่วมมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม กำรจัดทำแผนพัฒนำแหล่งน้ำบูรณำกำร
กิจกรรม กำรจัดทำฐำนข้อมูลแหล่งน้ำของหน่วยงำนอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) โครงกำรกำรเพิ่มพื้นที่ชลประทำน
3) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบกระจำยน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม สำรวจออกแบบและก่อสร้ำงแหลงน้ำต้นทุน
กิจกรรม สำรวจออกแบบและก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ำ
4) โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
5) โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำเพื่อกำรผลิตภำคกำรเกษตร
เป้ำหมำ ที่ 3 ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมยั่งยืน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 3
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมและสำมำรถทำกำรเกษตรกร
ได้อย่ำงยั่งยืน(ไร่)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
54,000
54,000
55,000
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จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและมีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
200
200
200
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำกำรทำเกษตรกรรมยั่งยืนตำมศำสตร์พระรำชำ (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
50,000
50,000
50,000
จำนวนแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงตำมศักยภำพพื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แห่ง)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
5,000
5,000
5,000
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำตำมระบบมำตรฐำน ISO 17065 (แปลง)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
1,000
1,000
1,000
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำระบบกสิกรรมด้วยศำสตร์พระรำชำปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม
ตำมรูปแบบเกษตรผสมผสำน (ไร่)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
8,000
8,000
8,000
แนวทำงกำรพั นำ
1) กำรสนับสนุนให้ดำเนินกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแปลงชุมชน
และแปลงเกษตรกรรม กำรลดกำรใช้ สำรเคมี ในระบบกำรผลิ ต กำรน้ อมน ำศำสตร์ พระรำชำมำใช้ กั บกำรอนุ รั กษ์
และฟื้นฟูสภำพแวดล้อม)
2) กำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำพื้นที่ โดยน้อมนำพระรำชดำริตำมแนวทำงโครงกำรเกษตร
วิชญำ (ธนำคำรอำหำรชุมชน) และรูปแบบศูนย์กำรศึกษำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริตำมภูมิสังคม
มำใช้ในกำรพัฒนำและพื้นฟูสภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่งอำหำรธรรมชำติของชุมชน
3) กำรส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) โครงกำรขยำยผลเกษตรวิชญำตำมพระรำชดำริ (ธนำคำรอำหำรชุมชน)
กิจกรรม ธนำคำรอำหำรชุมชน
3) โครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรตำมแผนที่เกษตรเชิงรุก
4) โครงกำรโครงกำรส่งเสริมกำรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงระบบในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนเชิ งระบบเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตร
ผสมผสำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
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5) โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีควำมยั่งยืน
6) โครงกำรสินค้ำเกษตรมำตรฐำนปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ตรวจและรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้ำหมำ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคในเขปฏิรูปที่ดิน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
จำนวนแผนพัฒนำสำธำรณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน(แผน)
ปี พ.ศ. 2563

-

ปี พ.ศ. 2564

1

ปี พ.ศ. 2565

1

แนวทำงกำรพั นำ กำรดำเนินกำรจัดทำบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรเพื่อให้กำร
สนับสนุนในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนงำนโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
1) โครงกำรสำรวจควำมต้องกำรและจัดทำแผนและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน
3.2.4 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภำพ
และยั่งยืน
เป้ำหมำ ที่ 1 สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 1
จ ำนวนพื้ น ที่ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิน ที่ มีก ำรจั ด ทำแผนพั ฒ นำอำชี พสอดคล้ องกั บบริ บทของพื้ นที่ แ ละ
เหมำะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกร (พื้นที่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

72
72
ร้อยละของบุคลำกรของ ส.ป.ก. ที่สำมำรถเป็นนักส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

10
10
10
จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลง)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

80
80
จำนวนชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (พื้นที่)
ปี พ.ศ. 2563

-

ปี พ.ศ. 2565

80

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

72

72

แนวทำงกำรพั นำ
1) สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรจัดทำแผนกำรพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้อง
กับชุมชนตำมภูมินิเวศและภูมิสังคมโดยบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง ภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชำชน
2) สร้ำงและพัฒนำนักส่งเสริมด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
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3) สร้ำงและพัฒนำกลไกขับเคลื่อนกลไกกำรทำงำนเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำในระดับพื้นที่
4) สร้ำงและพัฒนำต้นแบบพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยใช้กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ มีส่วนร่วม
จำกหน่วยองค์กรและขยำยผลเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนำในเขตปฏิรูปที่ดินแบบบูรณำกำรโดย
เกษตรกรเป็นศูนย์กลำง
กิจกรรม กำรจัดทำแผนรำยพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ ส.ป.ก. ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร
3) โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
4) โครงกำรจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนำในเขตปฏิรูปที่ดินแบบบูรณำกำรโดยเกษตรกร
เป็นศูนย์กลำง
เป้ำหมำ ที่ 2 พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง ผู้นำเกษตรและผู้สืบทอดอำชีพเกษตรกรรม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 2
จำนวนผู้นำเกษตรกร/เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

6,204
6,500
จำนวนศูนย์เรียนรู้ ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

140
จำนวนเกษตรกรปรำดเปรื่อง/เกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

6,500
ปี พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2565

6,200
6,200
6,200
งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปทีดิน (เรื่อง)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

1
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ (กลุ่ม)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

1
ปี พ.ศ. 2565

1
เกษตรกรปรำดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับกำรพัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบด้ำนสินค้ำเกษตรปลอดภัย (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

2,000
2,000
จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรติดตำมและประเมินผล (โครงกำร)

ปี พ.ศ. 2565

2,000

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

1

1

1
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แนวทำงกำรพั นำ
1) สร้ำงและพัฒนำต้นแบบ/ผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำ
อำชีพเกษตรกรรม และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ อ งค์ ค วำมรู้ ภู มิ ปั ญ ญำต้ น แบบ/ผู้ น ำเกษตรกร ผสมผสำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3) กำรพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
4) สร้ำงแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมแก่บุตรหลำนเกษตรกร
5) ยกระดับกำรผลิตภำคเกษตรให้เป็นผู้ประกอบกำรด้ำนเกษตรเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกร
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม พัฒนำผู้แทนเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนำธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2) โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3) โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
กิจกรำม ศึกษำวิจัยด้ำนพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนสำกล
4) โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรภำคกำรเกษตร
กิจกรรม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ (Commercial Farming)
เป้ำหมำ ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินและกำรยกระดับพัฒนำรำยได้ให้เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 3
จำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (รำย)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
2,300
2,300
2,300
จำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (รำย)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
4,700
4,700
4,700
จำนวนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับกำรส่งเสริม (พื้นที่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

2
2
จำนวนเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

700

ปี พ.ศ. 2564

700
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ปี พ.ศ. 2565

2
ปี พ.ศ. 2565

700

จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรปู ที่ดินได้รับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำอำชีพ (พื้นที่)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

36

3680

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

36
จำนวนสถำบันเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำ (กลุ่ม)
ปี พ.ศ. 2563

10
10
จำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนหัตถกรรมพื้นบ้ำน (รำย)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

10
ปี พ.ศ. 2565

1,160
1,160
1,160
ร้อยละของกำรให้สินเชื่อเป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนของกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2563

100

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

100

100

แนวทำงกำรพั นำ
1) ส่งเสริมกำรลดต้นทุน และกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร
2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดนำกำรผลิต
3) ยกระดับกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจทำงกำรเกษตรเพื่อสังคม
4) สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ง สนั บ สนุน กำรรวมกลุ่ ม เกษตรกรเพื่อ บริ ห ำรจัด กำรสิ น ค้ ำ และ
กำรตลำดร่วมกัน
5) สร้ำง พัฒนำและเชื่อมโยงเครือข่ำยธุรกิจเกษตรรำยสินค้ำเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ทรัพยำกร
6) สร้ำงคุณภำพ มำตรฐำนสินค้ำ และช่องทำงกำรตลำดที่เหมำะสมกับบริบทชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
7) กำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตร
8) พัฒนำอำชีพนอกภำคเกษตรตำมบริบทพื้นที่เพื่อเสริมรำยได้
9) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
2) โครงกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)
3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรม ยกระดับรำยได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
กิจกรรม พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดินแปลงรวม
4) โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินและกำรยกระดับพัฒนำรำยได้
ให้เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน
5) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร
กิจกรรม พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
6) โครงกำรสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร
กิจกรรม พัฒนำและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
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กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
7) โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
3.2.5 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำองค์กำร
เป้ำหมำ ห ัก บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ห ัก
ร้อยละควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของ ส.ป.ก. (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

80
85
จำนวนกระบวนงำน/โครงกำรที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ (โครงกำร)
ปี พ.ศ. 2563

1 โครงกำร
คะแนนกำรประเมิน ITA (คะแนน)
ปี พ.ศ. 2563

85 ขึ้นไป
สัดส่วนกฎหมำยที่ได้รับกำรแก้ไข (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

50

ปี พ.ศ. 2564

2 โครงกำร
ปี พ.ศ. 2564

86 ขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2564

50

ปี พ.ศ. 2565

90
ปี พ.ศ. 2565

3 โครงกำร
ปี พ.ศ. 2565

87 ขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2565

50

เป้ำหมำ ที่ 1 พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้มีสมรรถนะสูง
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
ร้อยละของควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ปี พ.ศ. 2563

85

ปี พ.ศ. 2564

90

ปี พ.ศ. 2565

95

แนวทำงกำรพั นำ
1) พั ฒ นำรู ป แบบกำรบริ ก ำรเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชน
ผู้ประกอบกำร และภำคธุรกิจ โดยมีรูปแบบกำรบริกำรที่มีควำมสะดวก มีควำมเชื่อมโยงหน่วยงำนอื่นๆ ครบวงจร
และหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำรับบริกำร
2) พั ฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำรผ่ ำ นกำรน ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ
กระบวนกำรและปฏิบัติงำนคุ้มค่ำ มีควำมรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจำกัดทำงกำยภำพ เวลำ
พื้นที่ และตรวจสอบได้ เพื่อให้บริกำรเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สร้ำงสรรค์ โปร่งใส มีธรรมำภิบำล เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ปรับวิธีกำรทำงำน เน้น“กำรให้บริกำร ที่ให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร” ปรับปรุงวิธีกำร
ทำงำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและมีมำตรฐำน โดยเปลี่ยนจำกกำรทำงำนด้วยมือ
เป็ น กำรท ำงำนบนระบบดิ จิ ทั ล มี ก ำรพั ฒ นำบริ ก ำรเดิ ม และสร้ ำ งบริ ก ำรใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งเหมำะสม
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กับสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของเกษตรกร และผู้ใช้บริกำรและเปิดโอกำสให้เสนอควำมเห็น
ต่อกำรดำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสะดวก ทันสถำนกำรณ์
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรปฏิรูปองค์กรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เช่น
กิจกรรม กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร ส.ป.ก.ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่ำงๆ
กิจกรรม เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกำรยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
กิ จ กรรม ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นำกระบวนงำนให้ มี ค วำมถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กิจกรรม ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ ข้อกฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรม พัฒนำฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กิจกรรม พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
กิจกรรม PMQA 4.0
กิจกรรม กำรปรับปรุงกระบวนงำนตำม พ.ร.บ. อำนวยควำมสะดวก
กิจกรรม กำรจัดทำตัวชี้วัดระดับกรม ฯลฯ
2) โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินทำกินให้เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส เช่น
กิจกรรม ศูนย์บริกำรประชำชนและศูนย์บริกำรประชำชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม ปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในศูนย์บริกำรประชำชน ฯลฯ
เป้ำหมำ ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
จำนวนของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ (แผนงำน/โครงกำร ภำยใต้ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (เรื่อง)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน กำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
90
95
มำกกว่ำ 95
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
100
100
100
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GF)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
100

100
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100

ร้อยละของกำรดำเนินงำนในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กำรรับส่งหนังสือ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
90
95
ร้อยละของกำรทำผิดระเบียบด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังลดลง
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
10

15

ปี พ.ศ. 2565
มำกกว่ำ 95
ปี พ.ศ. 2565
20

แนวทำงกำรพั นำ
1) จั ด ทำงบประมำณตอบสนองต่ อเป้ ำ หมำย ตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เพื่ อ ให้ ง บประมำณ
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยสนับสนุนบทบำทภำรกิจของ หน่วยงำนทั้งในภำรกิจ
พื้น ฐำน ภำรกิจ ยุ ท ธศำสตร์ ภำรกิจ พื้ น ที่ และภำรกิ จ อื่น ๆ ที่ ได้ รับ มอบหมำยให้ ส ำมำรถด ำเนิน กำรได้
ตำมเป้ ำหมำยของแต่ล ะแผนงำน/โครงกำร และเป้ำหมำยร่ ว มตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สอดคล้ องกั บ
สถำนกำรณ์และควำมเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลำ โดยใช้เครื่องมือด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในทุกๆ มิติอย่ำงยั่งยืน
2) กำหนดให้ มีก ำรติ ดตำมและประเมินผลสั มฤทธิ์ก ำรดำเนิน งำนตำมยุ ทธศำสตร์ ช ำติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงำนโครงกำรทั้งในภำรกิจพื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และภำรกิจพื้นที่ ทั้งก่อนเริ่ม
ดำเนินกำรระหว่ำงดำเนินกำรและหลังดำเนินกำร เป็นกำรติดตำมประเมินผล ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้ำ
กระบวนกำรด ำเนิ น กำร ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบต่ อ กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
โดยพั ฒ นำกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ำมำรถตรวจสอบ และน ำไปสู่ ก ำรปรั บ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน
ที่ เ หมำะสมได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกำสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรติ ด ตำม
ประเมินผล และมีกำรรำยงำนกำร ติดตำมประเมินผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยต่อสำธำรณะเป็นประจำ รวมทั้ง
กำรตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร
2) โครงกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ภำยใต้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
กิจกรรม สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
กิจกรรม เตรียมควำมพร้อมบูรณำกำรรำยงำนแผนงำน - ผลงำนของ ส.ป.ก.กับ
ระบบติดตำมและรำยงำนผลแห่งชำติ
3) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ด้ำนกำรเงินและบัญชี
กิ จ กรรม กำรจ่ ำ ยเงิ น กำรรั บ เงิ น และน ำเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นรำชกำรผ่ ำ นระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
กิจกรรม กำรดำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กิจกรรม กำรดำเนินงำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GF)
กิจกรรมกำรดำเนินงำนในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รับส่งหนังสือ)
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4) โครงกำรติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนภำยใน ส.ป.ก.
กิจกรรม กำรตรวจสอบด้ำนกำรคลังและกำรบริหำรพัสดุของ ส.ป.ก. จังหวัด
กิจกรรม กำรตรวจสอบงำนกองทุนฯของ ส.ป.ก. จังหวัด
กิจกรรม กำรตรวจสอบกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรม กำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ
กิจกรรม กำรตรวจสอบแผนและผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักบริหำรกลำง
กิจกรรม กำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของสำนักต่ำงๆ
กิจกรรม กำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
กิจกรรม งำนให้คำปรึกษำและบริหำรเจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก.
กิจกรรม ตรวจประเด็นตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
เป้ำหมำ ที่ 3 พั นำระบบบริหำรจัดกำรส.ป.ก. ห้เกิดประสิท ิ ำพ
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
สัดส่วนของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำมเป้ำหมำย (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563

80

ปี พ.ศ. 2564
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ปี พ.ศ. 2565
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แนวทำงกำรพั นำ
1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ รองรับสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำย
ซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้พัฒนำ
2) ก ำหนดนโยบำยและกำรบริห ำรจั ดกำรที่ ตั้ง อยู่ บ นข้ อ มู ล และหลั ก ฐำนเชิ งประจั ก ษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบ กำร
ทำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุก ภำคส่วน สำมำรถ
เข้ำถึง แบ่ งปัน และใช้ป ระโยชน์ ได้อย่ำงเหมำะสมและสะดวก นำองค์ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิช ำเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ
พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เสริมสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติไม่ยึดติด
กับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรมีขนำดที่เหมำะสมกับภำรกิจ ปรำศจำกควำมซ้ำซ้อนของกำรดำเนิน
ภำรกิจ สำมำรถปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำรงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบได้
เองอย่ ำ งเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เน้ น บู ร ณำกำรและเชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ ำ ยมุ่ ง ไปสู่
ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง
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แผนงำน/โครงกำรสำคั
1) โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรม ปรับปรุงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก
กิจกรรม พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไร้สำย
กิจกรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่แปลงเกษตรกรรม
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน
กิจกรรม กำรพัฒนำ/เช่ำระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Conference)
กิจกรรม เช่ำระบบ Cloud Serve
เป้ำหมำ ที่ 4 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร ส.ป.ก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
ร้อยละของบุคลำกรของ ส.ป.ก. มีควำมผูกพันกับองค์กร (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
80
82
ร้อยละของอัตรำว่ำงตำมกรอบอัตรำกำลังของส.ป.ก. (ร้อยละ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ไม่เกินร้อยละ 6

ไม่เกินร้อยละ 6

ปี พ.ศ. 2565
84
ปี พ.ศ. 2565
ไม่เกินร้อยละ 6

จำนวนกิจกรรมที่เชิดชูส่งเสริม ยกย่องบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส (กิจกรรม)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
1
1
1
จำนวนข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) (รำย)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
2
3
จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น Talent of the Year (รำย)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564

4
ปี พ.ศ. 2565

10
10
10
จำนวนสำยงำนของ ส.ป.ก.ที่มีกำรวำงแผนพัฒนำและกำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (สำยงำน)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ไม่น้อยกว่ำ 10

ไม่น้อยกว่ำ 10
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ไม่น้อยกว่ำ 10

แนวทำงกำรพั นำ
1) ปรับปรุงกลไกในกำรกำหนดเป้ำหมำย และนโยบำยกำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำน
และเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำลังคนภำครัฐมี ควำมเหมำะสมกับภำรกิจของภำครัฐ
และสอดคล้ องกับ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติโ ดยเฉพำะกำรพัฒนำ ระบบกำรบริหำร
กำลังคนให้มีควำม คล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มควำมยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และคุณภำพภำยใต้หลักระบบคุณธรรม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกกำรวำงแผนกำลังคน รูปแบบกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ
2) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม
อย่ำงแท้จริง โดยกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
สำธำรณะ มี ร ะบบบริ ห ำรกำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกร ให้ ส ำมำรถสนองควำมต้ อ งกำรในกำร ปฏิ บั ติ ง ำน
มีควำมก้ำวหน้ำสำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงำนในภำครัฐ โดยมีกำรประเมินผลและเลื่อนระดับ ตำแหน่ง
ของบุคลำกรภำครัฐตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกลไกป้องกันกำรแทรกแซง
และกำรใช้ดุ ล ยพินิ จ โดยมิ ช อบ กำรสร้ ำ งควำมก้ำ วหน้ำ ให้ กับ บุ คลำกรภำครัฐ ตำมควำมรู้ ค วำมสำม ำรถ
และศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงกลไกให้บุคลำกร ภำครัฐสำมำรถโยกย้ำยและหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัว
เพื่อประโยชน์ ของภำครั ฐ รวมถึง กำรพัฒ นำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกร ภำครัฐ ทุกประเภทใหม่ รูปแบบ
ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจรูปแบบต่ำง ๆ
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส.ป.ก. เช่น
กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกร ส.ป.ก.เพื่อให้เป็นพัฒนำเป็น Smart Officer
กิจกรรม กำรปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรม กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
กิจกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
กิจกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะกำรเป็นวิทยำกร
กิจกรรม กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำรวจรังวัดและแผนที่
กิจกรรม กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
กิจกรรม กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรทั่วไป
กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
กิจกรรม กำรผลิตสื่อเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
กิจกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรควำมขัดแย้ง
กิจกรรม กำรอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตำแหน่งชำนำญกำรพิเศษและประเภททั่วไปอำวุโส
กิจกรรม กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร ส.ป.ก. (เตรียมควำมพร้อมผู้เกษียณอำยุรำชกำร)
กิจกรรม กำรพัฒนำผู้บริหำรให้เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
2) โครงกำรวำงแผนพัฒนำกำลังคนเชิงยุทธศำสตร์ ส.ป.ก.เพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบรำชกำร
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมกำลังคนเพื่อทดแทนข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ
กิจกรรมกำรเชิดชู ส่งเสริม ยกย่องบุคคลและหน่วยงำนภำยในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใส โดยใช้เป็นเกณฑ์กำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรดีเด่น
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรเพื่อพัฒนำสู่ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS
กิจกรรม กำรส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง Talent of the Year
กิจกรรม กำรวำงแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของข้ำรำชกำรส.ป.ก. ฯลฯ
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เป้ำหมำ ที่ 5 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ
คะแนนกำรประเมินประเมิน ITA (คะแนน)
ปี พ.ศ. 2563
85 ขึ้นไป

ปี พ.ศ. 2563
86 ขึ้นไป

ปี พ.ศ. 2563
87 ขึ้นไป

ร้อยละของคดีทุจริตของ ส.ป.ก. (จำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย ทุจริต ลดลง)(ร้อย
ละ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
5
10
จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ภำยใน ส.ป.ก. (กิจกรรม)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ไม่น้อยกว่ำ 3

ไม่น้อยกว่ำ 3

15
ปี พ.ศ. 2565
ไม่น้อยกว่ำ 3

แนวทำงกำรพั นำ
1) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ มุ่งเน้น
กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรดำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
2) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรนำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้กำรสร้ำงมำตรฐำนที่โปร่งใสในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ
รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐและส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบ
กำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐโดยสำธำรณชน
3) ส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำร และเจ้ ำหน้ ำ ที่ ข องรัฐ ให้ มี ค วำมใสสะอำด
ปรำศจำกพฤติกรรมที่สื่อไปในทำงทุจริต สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริห ำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำงจิตสำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กรโดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและ เจ้ำหน้ำที่รัฐ
เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงำนกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
กิ จ กรรม.กำรรวบรวมข้ อ มู ล ตำมแบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน
(Internal.Integrity.and.Transparency.Assessment:.IIT).และแบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภำยนอก.(External.Integrity.and.Transparency.Assessment:.EIT)
กิจกรรม.กำรเปิดเผยข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล.(Open.Data.Integrity.
and.Transparency.Assessment:.OIT)
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2) โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรม เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรรักษำวินัย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กิจกรรม สร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กิจกรรม กำรแสดงเจตจำนงและสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
3) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมของบุคลำกร ส.ป.ก. เช่น
กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรมภำยในหน่วยงำน ส.ป.ก.
กิจกรรม ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ฯลฯ
เป้ำหมำ ที่ 6 กำรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตัวชีวัดแ ะค่ำเป้ำหมำ ที่ 1
จำนวนร่ำงกฎหมำย/พระรำชบัญญัติที่ได้รับกำรทบทวน(เรื่อง)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
1
จำนวนร่ำงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ (ฉบับ)
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
10

ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2565
10

แนวทำงกำรพั นำ
พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมำตรกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อ
กำรพัฒนำประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนควำมจำเป็น แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย ยกเลิก
กฎหมำยที่มีเนื้อหำไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมำยช่วยสร้ำงสรรค์
ควำมเป็ น ธรรม ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำและกระจำยควำมเจริ ญ ทำงเศรษฐกิ จ และให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรพัฒนำประเทศ รองรับกำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัดที่มีประสิทธิภำพเอื้อต่อกำรใช้
นวัตกรรมทั้งในภำครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เอื้อต่อภำคเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร
และกำรท่องเที่ยว โดยกำรกำหนดวงรอบในกำรทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
รวมทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่กำหนด
แผนงำน/โครงกำรสำคั /โครงกำรริเริ่ม
1) โครงกำรพัฒนำปรับปรุง กฎหมำยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ศึกษำปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรม ศึกษำปรับปรุงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติฯ
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3.3 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณรวม (2563 – 2565)
3.3.1 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทังหมด* 13,140.5994 ้ำนบำท
แห ่งเงิน*
เงินงบประมำณแผ่นดิน

เงินรำ ด้ของหน่ว งำน

8,628,599,400

4,599,400,000

เงินกู้
นประเทศ

ต่ำงประเทศ

-

-

อื่นๆ

-

3.3.2 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
1) เรื่อง กำรจัดหำพืนที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
แผนปฏิบัติ
รำชกำร

2561

2562

2563

2564

2565

วงเงินรวม

เงินรำยได้ของ
หน่วยงำน

-

-

654,000,000

654,000,000

654,000,000

1,962,000,000

2) เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอ ่ำงมีประสิท ิ ำพ
แผนปฏิบัติ
รำชกำร

2561

2562

2563

2564

2565

วงเงินรวม

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดิน

-

-

153,159,600

160,817,600

168,475,600

482,452,800

3) เรื่อง กำรเพิ่มศัก ำพพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนปฏิบัติ
รำชกำร

2561

2562

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดิน
เงินรำยได้
ของ
หน่วยงำน

-

-

-

-

2563

2564

386,120,700
250,000,000
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2565

วงเงินรวม

405,426,800

425,698,100

1,217,245,600

250,000,000

250,000,000

750,000,000

4) เรื่อง กำรพั นำคุณ ำพชีวิตเกษตรกร นเขตปฏิรูปที่ดิน ห้เกิดประสิท ิ ำพแ ะ ั่ง ืน
แผนปฏิบัติ 2561
รำชกำร
เงิน
งบประมำณ
แผ่นดิน
เงินรำยได้
ของ
หน่วยงำน

2562

2563

2564

-

-

1,236,797,900

-

-

600,000,000

2565

1,298,637,900

1,363,569,700

600,000,000

600,000,000

วงเงินรวม
3,899,005,500
1,800,000,000

5) เรื่อง กำรพั นำองค์กำร
แผนปฏิบัติ
รำชกำร
เงิน
งบประมำณ
แผ่นดิน

2561

2562

2563

-

-

961,108,800
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2564

2565

วงเงินรวม

1,009,164,200 1,059,622,500 3,029,895,500

ส่วนที่ 4
กำรติดตำมแ ะประเมินผ
4.1 กำรติ ด ตำมแ ะประเมิ น ผ แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร.5.ปี . ของส ำนั ก งำนกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563-2565)
กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563–2365) ซึง่ ประกอบด้วย.(1).เรื่อง.กำรจัดหำพื้นที่มำดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน (2) กำรบริหำร
จัดกำรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (3) เรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน .
(4).เรื่อง.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภำพและยั่งยืน และ(5) เรื่อง กำรพัฒนำ
องค์กำร ที่ เป็นเครื่ องมือที่ส ำคัญ และจำเป็ นต่อกำรปรับปรุง ประสิ ทธิภ ำพของกำรพัฒ นำงำนทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต กำรติดตำมและประเมินผล จะทำให้ ส.ป.ก. มองภำพกำรขับเคลื่อนงำนทั้งในเชิงปริมำณ คุณภำพ
และเกิดผลลั พธ์ได้ชัดเจน กำรประเมินผลแผนปฏิบัติ รำชกำรจะเป็นสิ่ งบ่งชี้ว่ำ แผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ที่กำหนดไว้ได้นำไปสู่มีกำรปฏิบัติอย่ำงไร แผนงำน โครงกำรที่นำไปปฏิบัติทำให้เกิดผลเป็นอย่ำงไร บรรลุตำม
เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงไร ส.ป.ก. จะต้องสร้ำง พัฒนำ และปรับปรุง
กระบวนงำนเพื่อให้ตอบโจทย์ของสังคมเช่นไร แผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวสำมำรถสร้ำงควำมผำสุกให้แก่เกษตรกร
ในเขตปฏิ รู ป ที่ดิ น มำกขึ้น หรื อไม่ อย่ ำ งไร ผลที่ไ ด้จ ำกกำรติ ดตำมและประเมิน ผลจะเป็ นข้ อมู ล ย้ อนกลั บ
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุง และตัดสินใจในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ส.ป.ก. ในช่วงต่อไปอย่ำงไร
เพื่อให้กำรดำเนินกำรแผนปฏิบัติรำชกำร ส.ป.ก. ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 มีควำมสอดคล้องกับ
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำประเทศ จึ ง มี ควำมจ ำเป็ น ต้อ งมี กำรติด ตำมและประเมิน ผลกำรขั บ เคลื่ อนงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร 3 ประเด็น ดังนี้
1. กำรประเมินกำรติดตำมผลกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365).ไปสู่กำรปฏิบัติ
2. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365)
3. ประเมิ น ผลควำมพึ ง พอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ผลกำรด ำเนิ น งำนในแต่ ล ะประเด็ น
แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365)

4.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมแ ะประเมินผ
1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365) สู่กำรปฏิบัติ
2. เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์โดยรวมของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365)

4.3 วิ ีกำรติดตำมแ ะประเมินผ
1. จั ดตั้งคณะทำงำนติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365)2. กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
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ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.(วำระแรก.3.ปี.พ.ศ..2563–2365)
ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
3. สรุปข้อมูลติดตำมและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร ส.ป.ก.ให้สอดคล้อง
และบรรลุเป้ำหมำยของหลักของกำรพัฒนำประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
4. ประชุมคณะทำงำนติดตำมและประเมินผลฯ
5. กำรสรุปผลจำกกำรติดตำมและประเมินเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
5 ปี ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570

4.4 ประโ ชน์ที่คำดว่ำจะ ด้รับ
1. แผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) สำมำรถนำมำวำงแผน
และกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในช่วงต่อไปได้
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ำคผนวก
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ำคผนวกที่ 1
ระดับของแผนงำน
ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ได้จำแนกแผนงำนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผน
ระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นเป้ำหมำยใหญ่ในกำรขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอื่นๆ ต้องมุ่งเน้นให้
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติที่กำหนด แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติซึ่งอำจกำหนดประเด็นกำรพัฒนำในบำงประกำร และถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติ
ในแผนระดั บ 3 ซึ่ ง จะเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ำรที่ มี ค วำมชั ด เจนตำมภำรกิ จ ของส่ ว นรำชกำรและสอดคล้ อ ง
กับแผนระดับที่ 1 และ ดังภำพ

1. แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ หมำยถึ ง ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรกำหนดแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 6 แนวนโยบำย
แห่งรัฐ มำตรำ 65)
2. แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผนหลัก ดังนี้
2.1 “แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ” หมำยควำมว่ ำ แผนมำบทเพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำย
ตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ (พระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560
มำตรำ 3)
2.2 “แผนปฏิ รู ป ประเทศ” หมำยถึ ง แผนและขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำนปฏิ รู ป ประเทศตำม
พระรำชบัญญัติ แผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
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2.3 “แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ แผนสำหรับถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ
สู่กรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศในแต่ละช่วง 5 ปี
2.4 “แผนควำมมั่น คง” หมำยถึง “นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้ว ยควำมมั่นคงแห่ งชำติ ”
ตำมกฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งเป็นนโยบำยหลั กของชำติที่เป็นกรอบหรือ
ทิศทำงในกำรดำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพื่อธำรงไว้ซึ่ง
ควำมมั่นคงแห่งชำติ
หมำยเหตุ : คำว่ำ “แผนแม่บท.....ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน...” “แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน………”
“แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่......”และ “แผนควำมมั่นคง”สำมำรถใช้กับแผน
ระดับที่ 2 เท่ำนั้น
3. แผนระดับ 3 หมำยถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 สู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตำมกฎหมำยที่กำหนด หรือ
จั ดทำขึ้น ตำมพัน ธกรณีห รื ออนุ สั ญญำระหว่ำงประเทศ รวมถึง แผนปฏิบัติก ำรทุก ระดับ โดย
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 ธั น วำคม 2560 ครม.มี ม ติ ก ำหนดกำรตั้ ง ชื่ อ แผนในระดั บ ที่ 3 ให้ ชื่ อ ว่ ำ
“แผนปฏิบัติกำรด้ำน................ระยะที่ ....(พศ.......-..........)” เว้นแต่ได้มีกำรระบุชื่อแผนไว้ใน
กฏหมำยก่อนที่มีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวำคม 2560 เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชกำหนด
พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่ำให้ใช้ชื่อว่ำ แผนแม่บทด้ำน......แผนพัฒนำ
......หรือแผนอื่นๆ.........จึงจะสำมำรถใช่ชื่อแผนที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยนั้นๆ
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ำคผนวกที่ 2
ที่มำของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี
1. ก่อนมี ุท ศำสตร์ชำติ 20 ปี
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ
13 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอดระยะเวลำกำรบริหำรรำชกำรของ
ครม. เมื่อได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ ให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชำติ และ ส ำนั กงบประมำณร่ ว มกันจั ดท ำแผนกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน เสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจำรณำภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ ครม.แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ
มำตรำ 14 เมื่อมีกำรจัดทำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว จะต้องดำเนินกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ในแต่ละปีงบประมำณ
ให้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ที่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้งประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยและทรัพยำกรอื่นๆเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ควำมเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำร ให้สำนักงบประมำณดำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อ ปฏิ บั ติง ำนให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็จในแต่ล ะภำรกิจ ตำมแผนปฏิ บัติ รำชกำร ส ำนัก งบประมำณ
จะไม่จัดสรรงบประมำณสำหรับภำรกิจที่ส่วนรำชกำรไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำร หรือภำรกิจที่ไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกรัฐมนตรี
มำตรำ 15 เมื่อมีกำรประกำศใช้บังคับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว ให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนั กเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรีร่ว มกันพิจำรณำจัดทำแผนนิติบัญญัติ โดยมี
รำยละเอียดเกี่ยวกับกฎหมำยที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมำยที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
มำตรำ 16 กำหนดเพิ่มเติมให้ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของตน โดยจัดทำ
เป็นแผนสี่ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วย
2. ห ังมี ุท ศำสตร์ชำติ 20 ปี
พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2562 มำตรำ 3 ให้ยกเลิกมำตรำ 13 มำตรำ 14 และมำตรำ 15 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มำตรำ 4 ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 16 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“มำตรำ 16 ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยจัดทำเป็นแผน
ห้ำปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มำตรำ 9 ในวำระเริ่มแรกกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี ตำม
มำตรำ 16 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้จัดทำเป็นแผนสำมปีโดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ำคผนวกที่ 3
ห ักเกณฑ์ วิ กี ำรกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อน
แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ในวั น ที่ 23 กั น ยำยน 2562 เวลำ 09.00-16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
Palladium Hall โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำร กำรติดตำม ตรำวจสอบ และประเมินผล และแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดทำแผนงำนโครงกำรของหน่วยงำน ดังนี้
1. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของแต่ละหน่วยงำน
ขอให้พิจำรณำควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 และระดับ 2 โดยหน่วยงำนจะต้องระบุให้ได้ว่ำแผน
ระดับ 3 ของหน่ ว ยงำนมีส่ว นในกำรขับ เคลื่ อนเพื่อบรรลุ เป้ำหมำยของแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ที่
สอดคล้อง
2. เมื่อหน่วยงำนประกำศใช้แ ผนระดับ 3 แล้ว ขอให้นำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏใน Template ที่ สศช. กำหนด 2. อัพโหลดไฟล์แผนระดับ 3 สู่ระบบในรูปแบบ pdf file
โดยหน่ ว ยงำนสำมำรถก ำหนดโครงสร้ ำงของแผนระดับ 3 ได้ ตำมควำมเหมำะสม แต่ ขอให้ มีข้ อ มูล ตำม
Template ที่กำหนดให้ครบถ้วน
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3..แนวทำงกำรขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ กำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ด
แผนงำน/โครงกำร ให้มีควำมสอดคล้ องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติเพื่อนำไปสู่ กำรจัดทำคำขอ
งบประมำณ สศช..ได้เ ชื่ อมโยงควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำงนโยบำยเร่ งด่ ว นของรัฐ บำล.15.ประเด็ น เร่ งด่ ว น
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้
นโ บำ เร่งด่วนของรั บำ

15 ประเดนเร่งด่วนของแผน แม่บท
แผนแม่บท ำ ต้ ุท ศำสตร์ชำติ
ำ ต้ ุท ศำสตร์ชำติ
1. แก้ไขปัญหำกำรดำรงชีวิตของ
9. เศรษฐกิจฐำนรำก
3. กำรเกษตร
ประชำชน
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำ 7. สังคมสูงวัย
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสขุ ภำวะที่ดี
คุณภำพชีวิตของประชำชน
10. บริกำรสำธำรณสุข
15. พลังทำงสังคม
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกัน
ทำงสังคม
3. มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำม 11. กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก
12. EEC+SEC
5. กำรท่องเที่ยว
13. กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
14. ท่องเที่ยว
7. โครงสร้ำงพื้นฐำน
15. อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือ เกษตรกร
4. บริหำรจัดกำรน้ำและมลพิษ
3. กำรเกษตร
และพัฒนำนวัตกรรม
9. เศรษฐกิจฐำนรำก
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกัน
ทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
23. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
5. ยกระดับศักยภำพของแรงงำน
8. คนและกำรศึกษำ
10. กำรปรับเปลีย่ นค่ำนิยมและ
วัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
12. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
6. กำรวำงรำกฐำนระบบ เศรษฐกิจ
12. EEC+SEC
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
ของประเทศสู่อนำคต
13. กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 14.
5. กำรท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
15. อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
7. โครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8. คนและกำรศึกษำ
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10. กำรปรับเปลีย่ นค่ำนิยมและ
วัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
12. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
14. ศักยภำพกำรกีฬำ

นโ บำ เร่งด่วนของรั บำ
8. แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง
และฝ่ำยรำชกำรประจำ
9. แก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำง
ควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
10. พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชน
11. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัย
แล้งและอุทกภัย
12. สนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับ
ฟังควำมเห็นของ ประชำชน และกำร
ดำเนินกำรเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

15 ประเดนเร่งด่วนของแผน แม่บท
แผนแม่บท ำ ต้ ุท ศำสตร์ชำติ
ำ ต้ ุท ศำสตร์ชำติ
3. แก้ไขปัญหำทุจริต
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2. ปัญหำมั่นคงเร่งด่วน
5. กำรทำงำนภำครัฐ
6. สภำพแวดล้อมภำครัฐ
4. บริหำรจัดกำรน้ำและมลพิษ
6. สภำพแวดล้อมภำครัฐ
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1. ควำมมั่นคง
2. กำรต่ำงประเทศ
20. กำรบริกำรประชำชน และ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม
18. กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
20. กำรบริกำรประชำชน และ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม

ำคผนวกที่ 4
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ระ ะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 )”
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 )” โดยวัตถุประสงค์
เพื่ อสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกำรจั ดท ำแผนปฏิ บัติ รำชกำร 5 ปี ให้ สอดคล้ องและเชื่ อมโยงกั บแผน
ระดับต่ำง ๆ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565
เป็ นแผนปฏิ บั ติ รำชกำรรำชกำรของส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม ระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 - 2565 ) และสร้ำงรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจหลักกำรทำงำน กำรเชื่อมโยงแผนงำนโครงกำร กำรบันทึก
ข้อมูลและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ และให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วน
ร่ วมของหน่ วยงำนภำยในและส ำนั กงำนกำรปฏิรู ปที่ดิ นจั งหวั ด (ส.ป.ก.จังหวั ด) ซึ่งเป็ นหน่ วยงำนที่ต้ องน ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบเป้ำหมำยของกำรพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเป้ำหมำย
105 รำย ประกอบด้วยบุคลำกรของสำนักวิชำกำรและแผนงำนและผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ใช้วิธีกำรบรรยำย อภิปรำย กำรระดมควำมคิดเห็ นและสนทนำกลุ่ม ทั้งนี้ สวผ.จัดทำรำยงำนกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ 5 ปี (วำระแรก 3
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 )” รำยละเอียดสรุปตำม QR Code
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ำคผนวกที่ 5
ุท ศำสตร์สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2563 - 2565
ส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมได้มีคำสั่ ง ส.ป.ก. ที่ 126/2561 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2561
แต่งตั้งคณะทำงำนทบทวนแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2560–2564 โดยมี
นำยสุรจิตต์ อินทรชิต เลขำธิกำร ส.ป.ก. รองเลขำธิกำร ส.ป.ก. ทั้ง 3 ท่ำน หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร และผู้ตรวจ
รำชกำร เป็นที่ปรึกษำคณะทำงำน ในส่วนของคณะทำงำนประกอบด้วย นำงดำรณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยกำร
สำนักวิชำกำรและแผนงำน ประธำนคณะทำงำน ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17 จังหวัด
และผู้แทนจำกสำนัก/กอง/ศูนย์ ซึ่งกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ ส.ป.ก. ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยสำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนของผู้บริหำร ส.ป.ก.เพื่อให้ ได้มำซึ่งแผนยุทธศำสตร์ฯ ที่ตรงกับบริบทปัจจุบันของ
หน่วยงำน มีควำมเป็นเอกภำพ สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
คณะทำงำนจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญที่
ปรึกษำจำกภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้และคำแนะนำใน
กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ
กำรสัมมนำครังที่ 1ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กุม ำพัน ์ 2561
ณ โรงแรม ูริมำศ บีช โฮเต แอนด์สปำ จังหวัดระ อง
คณะท ำงำนและผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละจั ด ท ำแผน
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย Balanced Scorecard,Strategy mapและ SWOT Analysisและคณะทำงำน ได้
ร่วมกันวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอกของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเ ป็น
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่อไป
สัมมนำครังที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 21– 23 กุม ำพัน ์ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกำ จนบุรี
คณะทำงำนและผู้เข้ำร่วมสัมมนำร่วมกันทบทวน และวิเครำะห์ปัจจัยทำงยุทธศำสตร์ที่ดำเนินกำร
ในกำรสัมมนำครั้งที่ 1 และระดมควำมคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของหน่วยงำน
สัมมนำครังที่ 3ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 มีนำคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมรอ ั ฮิ ์รีสอร์ท กอ ์ แอนด์สปำจังหวัดนครนำ ก
คณะทำงำนและผู้เข้ำร่วมสัมมนำทบทวนวิสัยทัศน์ของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ในครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนกำรแปลงกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติซึ่งมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และโครงกำรริเริ่มต่ำงๆ
สัมมนำครังที่ 4ระหว่ำงวันที่ 21– 23 มีนำคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมรอ ั ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปำจังหวัดกำ จนบุรี
คณะทำงำนและผู้เข้ำร่ วมสัมมนำร่วมพิจำรณำโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ต่ำงๆ และยกร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
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ำคผนวกที่ 6
คำสั่งแต่งตังคณะทำงำนทบทวนแผน ุท ศำสตร์ แ ะรำ ชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
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ำคผนวกที่ 7
คำสั่งแต่งตังคณะทำงำนพิจำรณำร่ำงทบทวนแผน ุท ศำสตร์ ส.ป.ก.
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ำคผนวกที่ 8
ำพกิจกรรม

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระ ะ 5 ปี
(วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 )” ห้องประชุม ช งค์ ชูชำติ ส.ป.ก. ถนนรำชดำเนินนอก กทม.
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กำรสัมมนำครังที่ 1ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กุม ำพัน ์ 2561 ณ โรงแรม ูริมำศ บีช โฮเต แอนด์สปำ จังหวัดระ อง
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กำรสัมมนำครังที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 21– 23 กุม ำพัน ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกำ จนบุรี
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กำรสัมมนำครังที่ 3ระหว่ำงวันที่ 12– 14 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอ ั ฮิ ์ รีสอร์ท กอ ์ แอนด์สปำ จ.
นครนำ ก
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กำรสัมมนำครังที่ 4ระหว่ำงวันที่ 21– 23 มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอ ั ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปำ จ.กำ จนบุรี
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“องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดนิ เพิ่มศักยภาพพื้นทีเ่ กษตรกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”
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