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บทที่ 1
ที่มาของการจัดทาแผนปฏิบัติการ
บทนา
ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากสังคม
กสิกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ มีการแข่งขัน
เพื่อชิงความได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนามาบริหารจัดการให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้สังคมไทยมีความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งในช่วง
เวลาดังกล่าว ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาส และ
ข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน และระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา
ได้ว างรากฐานในการฟื้น ฟูเศรษฐกิจ ให้ มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกัน การวางรากฐานการพัฒ นาประเทศ
ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก โดยการมุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เป็นทุน
ทางสังคมที่สาคัญ จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นปฏิรูป
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้อยู่ในระดับสากล การเรียนรู้ที่ต้องเท่าทันสังคมโลกอย่างระมัดระวังควบคู่
กับการยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) จนถึงแผนการขยายตัว ทางเศรษฐกิจโลก
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ทุก องค์การ ไม่ว่าจะเป็น องค์การ
ภาครัฐ และเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถดารงคงอยู่ในกระแสยุคโลกาภิวัตน์
ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนที่มีมาก
เกินความจาเป็นให้ไปสู่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากิน พร้อมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอาชีพเกษตรกร
การปรั บ ปรุ ง การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ จ าเป็ น และมี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม สาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อส่ งเสริ ม และพัฒ นาให้ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ ดีขึ้น
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้น ส.ป.ก. เริ่มดาเนินงานเกี่ยวกับ
การปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 43 ปี ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ขับ เคลื่ อ นประเทศ ทั้ง นี้ เมื่ อ วัน ที่ 4 ธั น วาคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี มี มติ จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดั บ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนความมั่ น คง เป็ น แนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรุลเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความ
ชัดเจนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้อง
จัดทาแผนปฏิบัติการของตนเองทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการของตนเอง ทาให้ ส.ป.ก.ต้องทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 รองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 ที่ทุกองค์การภาครัฐ ต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทางานใหม่ ในการพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2561 – 2565 ให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น แก้ไขปัญหา อุปสรรคการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของ
ส.ป.ก. สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทางานในยุค 4.0 รวมทั้งแผนและนโยบายในด้านต่างๆ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ส.ป.ก.

ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2516 กลุ่มชาวไร่ชาวนา นักศึกษา นักการเมือง ได้เดินขบวนเรียกร้องเรื่องปัญหา
ที่ดินทากิน เนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพในการ
ทาเกษตร ทาให้ ทรัพยากรด้านที่ดินเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ต้องมีการกระจายสู่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง แต่ในขณะนั้น เกษตรกรต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน เนื่องจาก
ที่ดินตกเป็นของกลุ่มนายทุนผู้มีรายได้สูง เกษตรกรต้องเสียค่าเช่าที่ดินในราคาสูงเกินสมควร ส่งผลให้ที่ดิน
ขาดแคลน ขาดการบารุงรักษา ผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในระดับต่า เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและ
เสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดิน และการจาหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร ทาให้เกิดภาวะไม่มีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ได้ น าวิธี การปฏิ รู ป ที่ดิ น มาวางระบบในการแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ าว เพื่ อให้ เ กิด ความเป็น ธรรมแก่เ กษตรกร
ลดความเหลื่ อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคม ซึ่งในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 รัฐ บาล ได้ประกาศใช้
พระราชบั ญญั ติ ก ารปฏิรู ป ที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม เพื่ อการปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ แ ละการถื อ ครอง ในที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการจัดที่อยู่ อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518
รัฐจะนาที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้ว ย
ตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ มาจัดให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสาหรับสถาบันเกษตรกร รัฐจะดาเนินการจัดที่ดินให้เช่าซื้อ เช่าหรือ
เข้าทาประโยชน์ โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดังกล่าว โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจาหน่ายให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น

โครงสร้างอานาจหน้าที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงสร้ างของส านั กงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แบ่ งการบริหารงานออกเป็ น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางประกอบด้วย 8 สานัก 1 กอง 1 ศูนย์ และ 2 กลุ่มงาน ที่เทียบเท่าหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค คือ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์
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และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ส.ป.ก. จังหวัดใน 72 จังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และกรุ งเทพมหานคร มี องค์ ประกอบหลั กในการด าเนิ นงาน 2 องค์ ประกอบ คื อ คณะกรรมการปฏิ รู ปที่ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรม (คปก.) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)

แผนภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
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คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธาน)
เลขาธิการ ส.ป.ก.
(กรรมการและเลขานุการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย

ผู้แทนเกษตรกร 6 ราย

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ ผู้ จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่ มเกษตรกรแห่ งประเทศไทย และประธานชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
แผนภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก.
รวมทั้งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนามาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) พิจารณากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 การจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินตามมาตรา 29
และการกาหนดเนื้อที่ที่ดินที่จะให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเช่าระยะยาว หรือเช่าซื้อตามมาตรา 30
(3) พิจารณาการกาหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ตลอดจนงบค่าใช้จ่าย
ของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี
(5) พิ จ ารณาก าหนดแผนการผลิ ต และการจ าหน่ า ยผลิ ต ผลเกษตรกรรมในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อยกระดับรายได้ และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร
(6) พิจารณากาหนดแผนการส่งเสริม และบารุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวัสดิการ การ
สาธารณูปโภค การศึกษา และการสาธารณสุขของเกษตรกร
(7) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมี
สิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช่าและเช่าซื้อที่จะทากับเกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
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(8) กาหนดระเบี ย บการให้ เ กษตรกรและสถาบัน เกษตรกร ผู้ ได้ รับ ที่ดิ นจากการปฏิ รูป ที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดินและปฏิบัติตามแผนการผลิตและการจาหน่าย
ผลิตผลเกษตรกรรม
(9) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
กู้ยืมจาก ส.ป.ก. ตลอดจนเงื่อนไขของการกู้ยืม
(10) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการอื่นๆ ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน
(11) ติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานของ ส.ป.ก. ให้ เป็ น ไปตามแผนงานและโครงการที่ ได้ รั บอนุ มั ติ
ตลอดจนกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(12) กาหนดกิจ การและระเบี ย บการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การปฏิ บั ติ ง านของ ส.ป.ก. หรื อ
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(กรรมการและเลขานุการ)

ผู้แทนเกษตรกร 4 ราย

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้แทนเกษตรกร
เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมพัฒนา
ที่ดิน สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
กิ่งอาเภอในท้องที่ที่มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
แผนภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และให้มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ ความเห็น ชอบแผนงาน โครงการและค่าใช้จ่ายของสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
(2) ติด ตามการปฏิ บั ติงานของส านัก งานการปฏิรู ปที่ดิน จังหวั ด ให้ เป็นไปตามแผนงานและ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
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(3) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ งบค่าใช้จ่ายและวิธีปฏิบัติงาน
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(4) จั ดทางบประมาณค่าใช้จ่ ายตามโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ล ะโครงการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(5) ดาเนิ น การเกี่ย วกับเงิ น และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) วางระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
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สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางประกอบด้วย 8 สานัก 1 กอง 1 ศูนย์
โครงสร้างการแบงงาน า นของสานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์มีมติอนุมตั ิ นการประ มุ ครังที่ 1

-

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

-

5

เมื่อวันที่ 1 เมษา น

2

-

:

แผนภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7

ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

3

9.

2.
3
4.
5
4
8
9
:

-

2

แผนภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8

สาหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค คือ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแบ่งการบริหารงานภายในเป็น
4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มการเงิน
บัญชีและจัดเก็บ ผลประโยชน์ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ส.ป.ก.จังหวัดใน 72 จังหวัด
ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด (1,

6)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดนิ (298)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (140)

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (236)

กลุ่มกฎหมาย (240)

กลุ่มงานช่างและแผนที่ (270)

แผนภาพที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอัตรากา ังข้ารา การ 1,9

1

อัตราแบงได้ ดังนี

ตารางที่ 1.1 แสดงอัตรากาลังบุคลากร ส.ป.ก. ในแต่ละตาแหน่ง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

ตาแหน่ง
บริหาร
ผู้ตรวจราชการ
อานวยการ (เฉพาะด้าน)
อานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราที่มีคนครอง
ส่วนกลาง จังหวัด
4
0
4
0
1
0
9
69
4
27
25
0
4
0
30
0
12
0
26
115

ข้อมูล ณวันที่ 29 มิถุนายน 2561

9

รวม
4
4
1
78
31
25
4
30
12
141

อัตราว่าง
ส่วนกลาง จังหวัด
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
4
0
2
0
4
0
3
0
2
13

รวม
0
0
0
3
1
4
2
4
3
15

รวม
4
4
1
81
32
29
6
34
15
156

ลาดับที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
นักวิชาการแผนทีภ่ าพถ่าย
นิติกร
บรรณารักษ์
วิศวกรการเกษตร
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรโยธา
วิศวกรสารวจ
สถาปนิก
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างโยธา
นายช่างศิลป์
นายช่างสารวจ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานตรวจสอบบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสื่อสาร
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รวม
ร้อยละ

อัตราที่มีคนครอง
อัตราว่าง
ส่วนกลาง จังหวัด
รวม ส่วนกลาง จังหวัด
รวม
3
0
3
4
0
4
5
0
5
0
0
0
113
277
390
19
21
40
29
0
29
3
0
3
51
208
259
4
32
36
1
0
1
0
0
0
9
0
9
2
0
2
4
0
4
3
0
3
17
0
17
13
0
13
5
0
5
1
0
1
7
0
7
0
0
0
4
0
4
1
0
1
1
0
1
0
0
0
6
0
6
1
0
1
6
0
6
2
0
2
9
6
15
2
0
2
24
10
34
15
7
22
6
0
6
3
0
3
44
214
258
19
32
51
22
99
121
1
9
10
1
0
1
0
0
0
56
99
155
30
13
43
2
0
2
0
0
0
2
0
2
5
0
5
2
0
2
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
4
1,1 4 1,67
14
131
79
32.78% 67.22% 53.05% 53.05% 46.95% 14.30%

โครงสร้างอัตรากา ัง (19 1)
279

อัตราที่มีคนครอง
1672

อัตราว่าง

แผนภาพที่ 1.6 แสดงโครงสร้างอัตรากาลังของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10

รวม
7
5
430
32
295
1
11
7
30
6
7
5
1
7
8
17
56
9
309
131
1
198
2
7
3
2
2
1,9

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ป.ก. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการรวม 1,952 อัตรา โดยเป็น
อัตราที่มีคนครองจานวน 1,672 อัตรา และเป็นอัตราว่าง 279 อัตรา จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ข้าราชการ
สายงานหลักจะเป็นนั กวิชาการปฏิรู ปที่ดิน จานวน 430 อัตรา นายช่างสารวจ จานวน 309 อัตรา นิติกร
จานวน 295 อัตรา สายงานการเงินและบัญชี จานวน 287 อัตรา และสายงานธุรการ จานวน 230 อัตรา
เมื่อวิเคราะห์ถึงอัตราว่าง จะพบว่า สายงานช่างสารวจ สายงานธุรการ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน นิติกร และสาย
งานด้านการเงิน ในอัตราร้อยละ 3.28, 2.77, 2.58, 2.32 และ 1.61 ตามลาดับ ทั้งนี้ ปัญหาหลักที่กระทบต่อ
ภารกิจหลักของ ส.ป.ก. คือ อัตรากาลังในสายงานช่างสารวจไม่เพียงพอ และมีการลาออกในช่วงระยะทดลอง
ปฏิบัติราชการเนื่องจากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง/กรมอื่นๆ ทาให้ ส.ป.ก.ขาดแคลน
นายช่างสารวจที่เป็นกาลังหลักในการปฏิบัติงานด้านการรังวัดที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนงานแรกของการดาเนินการ
จัดที่ดิน และสายงานในลาดับต่อไปที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องจากสายงานช่างคือ สายงานนิติกร ที่ปัจจุบัน
พบว่า บุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมาย ส่วนใหญ่ต้องการสอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา ประกอบกับ
เนื้องานทางด้านกฎหมายของ ส.ป.ก. มีข้อจากัด และมีความสุ่มเสี่ยงในการดาเนินงานหลายประการ ทาให้
เจ้าหน้าที่นิติกรของ ส.ป.ก. มีการโยกย้ายเสมอ สาหรับตาแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นสายงานหลัก
พบว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนสายงานมาจากตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าเข้าสู่ระดับชานาญการพิเศษมากกว่า ทาให้บุคลากรในสายการเงิน
และบัญชี รวมทั้งสายงานธุรการมีอัตราว่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนภาพที่ 1.7 แสดงจานวนอัตรากาลังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตารางที่ 1.2 แสดงอัตรากาลังข้าราชการประเภทวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตาแหน่ง
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
รวม
ร้อ ะ

ระดับ (ส่วนกลาง)
ระดับ (ส่วนภูมิภาค)
ชานาญ ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญ ชานาญการ ปฏิบัติการ
การพิเศษ
การพิเศษ
22
52
39
36
162
79
15
23
13
29
110
69
5
11
10
11
73
31
42
86
62
76
34
179
5.32
10.89
7.85
9.62
43.67
22.66
11

รวม
390
9
141
790

ตารางที่ 1.3 แสดงอัตรากาลังข้าราชการประเภททั่วไปในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตาแหน่ง
นายช่างสารวจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม
ร้อ ะ

ระดับ (ส่วนกลาง)
ระดับ (ส่วนภูมิภาค)
อาวุโส ชานาญงาน ปฏิบัติงาน อาวุโส ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
7
23
3
49
103
78
0
19
3
1
71
27
9
33
14
0
73
26
16
75
20
50
247
131
2.91
13.64
5.64
9.09
44.91
3.

รวม
263
121
155
550

ข้า ราชการส่ ว นใหญ่ จ านวน 1,256 ราย (ร้ อ ยละ 67.22 ของจ านวนข้ า ราชการทั้ ง หมด)
ปฏิบัติงานใน ส.ป.ก.จังหวัด ส่วนอีกร้อยละ 32.78 ปฏิบัติงานในส่วนกลาง อัตรากาลังของข้าราชการในส่วน
ภูมิภาคยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานของ ส.ป.ก. และพบว่า ระดับการดารงตาแหน่งของข้าราชการ
ส.ป.ก. จะอยู่ ในระดั บ ช านาญการและระดับ ช านาญงาน มากที่สุ ด รองลงมาคื อระดับ ปฏิ บั ติการ ระดั บ
ปฏิบัติงาน และระดับชานาญการพิเศษและระดับอาวุโสน้อยที่สุด
จาแนก วงอา ุ

572
(34.21%)

116
(6.94%)

21-30
576
(34.45%)

31-40

41-50
51-60

408
(24.40%)

แผนภาพที่ 1.8 แสดงจานวนข้าราชการจาแนกตามช่วงอายุ
ข้าราชการส่ วนใหญ่ อยู่ ในช่ว งอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.45 ของข้าราชการทั้งหมด
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 34.21 และช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 24.40 ช่วงอายุ 21-30 ปี
ร้อยละ 6.94 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่มีช่วงอายุ 21-30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด
เมื่อนาระดับ การดารงตาแหน่งของข้าราชการ มาวิเคราะห์ ร่ว มกับช่ว งอายุของข้าราชการ
ส.ป.ก. จะพบว่าอัตรากาลัง บุคลากร ส.ป.ก. ในช่วงอายุน้อยจะดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน
และช่วงอายุ 41-60 อยู่ในระดับชานาญการและชานาญงาน ระดับชานาญการพิเศษและอาวุโส ทั้งนี้ข้าราชการ
ที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี พบว่ามีจานวนค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ มผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานของ ส.ป.ก. ทีก่ าลังจะขาดช่วงไป ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. ในระยะต่อไป จึงควร
วางแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสานต่องานของ ส.ป.ก. ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
12

1200
1000
800
600
400
200
0

1047
367
[VALUE]21.95

62.62

251

15.01

7[VALUE]0.42

จานวน
ร้อ ะ

แผนภาพที่ 1.9 แสดงจานวนข้าราชการจาแนกตามระดับการศึกษา

188
54.65%

156
45.35%

สวนก าง

แผนภาพที่ 1.10 แสดงจานวนพนักงานราชการจาแนกตามส่วนกลางส่วนภูมิภาค
สาหรับกรอบอัตรากาลังของพนักงานราชการ ส.ป.ก. มีจานวนทั้งหมด 344 ราย มีพนักงานราชการ
ในส่วนกลางจานวน 156 ราย ร้อยละ 45.35 และอยู่ในส่วนภูมิภาค 188 ราย ร้อยละ 54.65

99
50.77

96
49.23

ส่วนกลาง
ส่วน…

แผนภาพที่ 1.11 แสดงจานวนลูกจ้างจาแนกตามสังกัด
ในส่ ว นของกรอบอั ต ราก าลั ง ของลู ก จ้ า ง มี จ านวนทั้ ง หมด 195 ราย อยู่ ใ นส่ ว นกลาง 96 ราย
(ร้ อ ยละ 49.23) ส่ ว นภูมิ ภ าค 99 ราย (ร้ อ ยละ 50.77) โดยลู กจ้ างส่ ว นมากดารงตาแหน่ง เป็ นพนัก งาน
ขับรถยนต์ จานวน 97 ราย (ร้อยละ 49.74)

13

การดาเนินงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนิ น งานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้
การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความคล่ องตัว มีประสิ ทธิภ าพ และสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาล
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง ส.ป.ก. มี บทบาท/ภารกิจหลักในการจัดที่ดินทากินให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
โดยดาเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน โดยรัฐนาที่ดินของรัฐ หรือที่ดินเอกชน
ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ เพื่อจัด
ให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบัน
เกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทาประโยชน์ และสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฎหมายการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล เพื่อ ตรวจสอบการถือครอง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในด้านสิทธิและการทาประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีผู้ไร้ที่ดินทากินจานวนมากที่ยื่ นคาขอขึ้นทะเบียนขอรั บการจัดที่ดินทากินจาก ส.ป.ก.
โดยยั งคงมีผู้ มาขึ้น ทะเบี ย นขอรั บ ที่ดิน ทากิน เพิ่ มเติมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ภารกิจ ของ ส.ป.ก. ยังคงต้อ ง
ดาเนินการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร เพื่อรองรับการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนดังกล่าวด้วย
ภายหลังจากการจัดที่ดินทากินให้แก่ เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่
งานพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพดิน พัฒนาแหล่งน้า และการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพทั้งในภาคการเกษตร รวมทั้งอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทากิน
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน โดย ส.ป.ก. จะการสนับสนุน
การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการอานวย
ความสะดวกต่อการผลิต เช่น แหล่งน้า ระบบกระจายน้า เส้นทางคมนาคม ระบบแปลงเกษตรกรรม โรงเรือน
และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร และนวัตกรรม
การเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการทาการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรโดยการส่ งเสริมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร
การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะอาชีพของเกษตรกรทั้งด้านการเกษตร และนอกการเกษตร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอานาจการต่อรองทางการตลาด และสร้างโอกาสในการ
เข้ าถึ งแหล่ งทุ น เพื่อ พัฒ นาอาชีพ ในรู ป แบบของสหกรณ์ การเกษตรปฏิ รูป ที่ดิ น หรื อกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุม ชน
ตลอดจนจัดหาสินเชื่อและสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ ทั้ง นี้ ส.ป.ก. ได้ ใช้ ก ลไกการพัฒ นาเกษตรกรในรูป แบบเครื อข่ า ย โดยการพัฒ นาผู้ แทนเกษตรกร
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด (คปจ.) อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) และผู้แทนสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็น
ตัวแทนในการถ่ายทอดงานปฏิรู ปที่ดินแก่เกษตรกรรายอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับเกษตรกร และที่สาคัญ ส.ป.ก. ยังมุ่งสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินให้ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้
ส.ป.ก. ยังดาเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบและมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให้เกษตรกร เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูป
ที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการทาการเกษตรเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ส.ป.ก. ยังมีหน้าที่ดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในการขับเคลื่ อนการดาเนิน งาน อีกทั้งยั งดาเนินงานตามนโยบายรัฐ บาลในลักษณะบูรณาการการทางาน
ร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ หรือดาเนินงานตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ ส.ป.ก. หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อให้ภารกิจหลัก
ของ ส.ป.ก. สามารถลดความเหลื่อมล้า และกระจายความเป็นธรรมให้แก่ผู้ยากไร้ได้ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบัน ส.ป.ก.ได้ดาเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 2,820,124 ราย 3,616,974 แปลง
35,847,269 ไร่ และได้จัดให้เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในที่ดินเอกชนแล้ว 483,129 ไร่ โดยเขตปฏิรูปที่ดิน
72 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้รับการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 692,660 ราย 911,604 แปลง
8,238,737 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 1,553,058 ราย 1,935,383
แปลง 18,261,372 ไร่ ภาคกลาง 21 จังหวัด 323,421 ราย 411,774 แปลง 5,574,803 ไร่ และภาคใต้
14 จังหวัด 256,734 ราย 358,213 แปลง 3,781,985 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2561)
จากผลการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ส.ป.ก. เฉพาะข้อมูลเกษตรกรในที่ดินของรัฐในปี 2561
ในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จานวน 6,081 ราย พบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินมีอายุเฉลี่ย จานวน 53 ปี มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจานวน 4 ราย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรได้ถือครองขนาด
ที่ดินเฉลี่ย 16.37 ไร่/ครัวเรือน การผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ 56 คลองชลประทานร้อยละ 13 น้าบาดาลร้อยละ 21 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20 พืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญที่เกษตรกรได้ทาการผลิตในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไม้ผล อ้อย ปาล์มน้ามัน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 91 มีน้าและอาหารเพียงพอต่ อการบริโภคทั้งปี สาหรับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ
ครัวเรือน พบว่า รายได้สุทธิ ภาคเหนือ 76,337 บาท/ปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47,531 บาท/ปี ภาคกลาง
135,725 บาท/ปี และภาคใต้ 95,486 บาท/ปี เฉลี่ยเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน มีรายได้เฉลี่ยสุทธิคิดเป็น
53,891 บาท/ปี ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ระดับรายได้เฉลี่ย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยังต่ากว่าระดั บ
รายได้เกษตรกรในเขตพื้นที่ทั่วไป ซึ่งทาให้ ส.ป.ก. ต้องปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกต่อไป

ประเด็นปัญหาแ ะความท้าทา
1. สถานการณ์ที่เกี่ วข้อง
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งประเทศประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ 102.3 ล้านไร่ และ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 138.2 ล้านไร่ (FAO, 2014) ทั้งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจานวน 35 ล้านไร่
จากการสามะโนประชากรครัวเรือนของเกษตรกรมีจานวน 7.5 ล้านครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งประเทศ 20.5
ล้านครัวเรือน (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2553) โดยมีขนาดพื้นที่การถือครองในการทาเกษตรต่อครัวเรือ น
ประมาณ 23.12 ไร่ จานวนสมาชิกต่อครัวเรือน 4 ราย ทั้งนี้ยังคงมีครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 10 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งประเทศที่ไร้ที่ดินทากินเป็นของตนเอง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ด้วยทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่
อย่ า งจ ากั ด ในขณะที่ ป ระชากรของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ปั ญ หาการกระจุ ก ตั ว ของที่ ดิ น และการเรี ย กร้ อ ง
ของเกษตรกรให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ 2514 จนเกิดพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
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เพื่อเกษตรกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดาเนินการจัด
ที่ดิน ทากิน ให้ เกษตรกรหรื อสถาบั น เกษตรกร เป็นเวลารวม 43 ปี มีประเด็นปัญหาและความท้าท้ายเชิง
ยุทธศาสตร์หลายประเด็น ดังนี้
1. ปัจจั า น
1.1 ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทากินที่มาลงทะเบียนกว่า 4.8 ล้านรายในปี 2547 จากการ
ขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศของศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) มีประชาชน
ยืนยันต้องการความช่วยเหลือ จานวน 2,217,564 ราย จาแนกเป็น ไม่มีที่ดินทากิน จานวน 889,022 ราย มี
ที่ดินทากินแต่ไม่เพียงพอ จานวน 517,263 ราย มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ 811,279 ราย เห็นได้ว่า ประชาชน
ยากจนยังมีความต้องการให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินทากินอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ส.ป.ก. จึงนับเป็นองค์การที่มี
บทบาทสาคัญในการบริหารจัดการที่ดินเกษตรกรรมของประเทศ
1.2 สถานการณ์การถือครองที่ดิน พบว่า ที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดิน
ขนาดเล็ก เนื้อที่การถือครองทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศเท่ากับ 15.7 ไร่ โดยเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบเนื้อที่การถือ
ครองที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินกับเนื้อที่การถือครองทางการเกษตรของประเทศไทย และเกษตรกร
ร้อยละ 64 มีขนาดการถือครองที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และการ
เปลี่ยนสิทธิในที่ดินแบบผิดกฏหมายเป็นปัญหาที่ยังพบต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนมือโดยความสมัครใจ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนสิทธิในรายย่อยแต่ยังคงใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยาก มูลเหตุสาคัญ
ของการเปลี่ยนสิทธิที่ดิน คือ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของเกษตรกรเพื่อเข้าไปรับจ้าง
ในเมืองใหญ่ ปัญหาการขาดแรงงานภาคเกษตร เนื่องจากเกษตรกรสูงอายุ ขาดผู้สืบทอด และปัญหาราคาที่ดิน
ที่สูงขึ้น เนื่องจากการขยายเขตชุมชนและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายต่อการดาเนินงานด้านการปฏิรูป
ที่ดินที่ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อลดความรุนแรงของการเปลี่ยนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
1.3 สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้หลักจากการทาการเกษตร ซึ่งลักษณะการทาการเกษตรมีความ
แตกต่ า งกั น ตามภู มิ ภ าค ส่ ว นใหญ่ เ กษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ท าเกษตรเชิ ง เดี่ ย ว เช่ น ข้ า ว ยางพารา
มันสัมปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ามัน จากการศึกษาวิจัยภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนของ
เกษตรกรที่ได้รับ การจัดที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดิน ปีการเพาะปลูก 2559/2560 พบว่า เกษตรกรมีส มาชิกใน
ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 2.77 ราย เกษตรกรมี ร ายได้ ค รั ว เรื อ นเฉลี่ ย 210,935 บาท/ครั ว เรื อ น/ปี รายได้ สุ ท ธิ
ทางการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 164,671 บาท/ครัวเรือน/ปี และรายได้นอกภาคการเกษตร 81,296 บาท/
ครั วเรือน/ปี รายจ่ายครั ว เรื อนเฉลี่ ย ประมาณ 180,704 บาท/ครัว เรือน/ปี เป็นรายจ่ายทางการเกษตร
57,868 บาท/ครัวเรือน/ปี มีรายจ่ายนอกภาคการเกษตรมากกว่าในภาคการเกษตร สรุปได้ว่า เกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้สุทธิครัวเรือน 30,231 บาท/ครัวเรือน/ปี ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ย 198,479
บาท/ครัวเรือน/ปี จากการนาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาเปรียบเทียบกับ
รายได้สุทธิเกษตรทั่วประเทศ 57,092 บาท/ครัวเรือน/ปี ภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยังต่า
กว่าเกษตรกรทั่วประเทศ และเมื่อมาเทียบกับเส้นความยากจน 2,667 บาท/คน/ปี หรือประมาณ 32,004
บาท/คน/ปี เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้เพื่อให้เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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1.4 โครงสร้างอายุเกษตรกร การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ผลจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ ทาให้เกษตรกรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้น
ประกอบกับคนหนุ่มสาวไม่สนใจทาการเกษตร ในช่วงปี พ.ศ.2541-2550 จานวนแรงงานภาคเกษตรลดลง
ประมาณร้อยละ 1.9 ต่อปี ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและศักยภาพเกษตรกรในอนาคต
ในขณะที่ความต้องการด้านอาหารทั้ งในและนอกประเทศมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้จานวนประชาการที่
เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลต่อ ความมั่ น คงทางอาหารในอนาคต สอดคล้ อ งกับ ผลจากการศึก ษาวิจัย ภาวะเศรษฐกิ จใน
ครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก 2559/2560 พบว่า เกษตรกรใน
เขตปฏิรู ปที่ดิ นที่ได้รับการจัดที่ดิน ทากินมีอายุเฉลี่ยประมาณ 55 ปี อายุต่าสุ ด 20 ปีและอายุสู งสุ ด 95 ปี
เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีอายุมากกว่า 51 ปี สอดคล้องกับข้อมูลช่วงอายุเกษตร 41-60 ปี ถือครองที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ร้อยละ 52.30 และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป ถือครองที่ดิน ร้อยละ 36.38 (ข้อมูลของศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส.ป.ก.,2561) ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส.ป.ก. ต้ องน ามาทบทวนเพื่ อ
วางแผนการดาเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1.5 ความเหมาะสมของทรัพยากรธรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินต่อการทาการเกษตร ปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อการผลิตทางการเกษตร คือ น้า แต่พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 1.1 ล้านไร่เท่านั้นที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ชลประมาณ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่จึง เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนแหล่งน้าทาง
การเกษตร พบว่าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ ร้อยละ 60 ทาการเกษตรด้วยน้าฝน อีกร้อยละ 20 ใช้
น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เกษตรกรร้อยละ 12 ใช้น้าจากบ่อบาดาล และเกษตรกรเพียงร้อยละ 11 ที่มีน้าจาก
คลองชลประทานใช้ในการทาการเกษตร เกษตรกรทาการเกษตรด้วยน้าฝนจะทาการเกษตรได้เพียงปีละ 1 ครั้ง
และทาเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ เกษตรกรยังคงมีความเสี่ยงกับความเสียหายต่อการผลิตที่เกิดจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
นอกจากประเด็นด้านน้าแล้ว ประเด็นความเหมาะสมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อการทาการเกษตร พบว่า
พื้นที่ในเขตปฏิรู ปที่ดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชเพียง 31.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.66 ของพื้นที่
ปฏิรู ป ที่ดิน ทั้งประเทศ ภาคใต้ ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีพื้นที่เหมาะสมกั บ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 99.67 ร้อยละ 79.67, ร้อยละ 75 และร้อยละ 71 ของพื้นที่ตามลาดับ
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ต้องนาประเด็นสาคัญทั้ง 2 ประเด็น เพื่อมาประกอบการวางแผนการปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร
2. ปัจจั า นอก
2.1 บทบาทภาคการเกษตรเริ่ มลดลงแต่ยังคงเป็นฐานการผลิ ตที่ ส าคัญของประเทศ
โดยปัจจุบันมีพื้นที่ทาการเกษตร ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ครัวเรือนเกษตรกร 9.6 ล้านครัวเรือน ซึ่ง
เป็ นเกษตรกรรายย่ อยที่ผ ลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง เกษตรกรที่ผ ลิตเชิงพาณิช ย์ เกษตรกรที่ผลิ ตเพื่อเพิ่มมูล ค่า
การลดลงของเกษตรกรรายย่อย แนวโน้มการมีบทบาทมากขึ้นของบรรษัทข้ามชาติ (ด้านอาหารและการนาเข้า
พืชอาหารเมื่อขาดแคลน การค้าเกษตรที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค การค้าในบริบทภูมิภาค เช่น Contract farming
เป็นต้น) รวมทั้งแนวโน้มการผูกขาดด้านอาหาร และทรัพยากรพันธุกรรมมีเพิ่มมากขึ้น การติดตามนโยบายและ
การสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของเกษตรกรรายย่อย เป็นเรื่องต้องดาเนินการควบคู่กัน
2.2 ความเข้มแข็งของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง พิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาผลิต
ภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันของตลาดโลกที่ทวีความรุนแรง การส่งออกสินค้าหลักเป็นสินค้าขั้นปฐมภูมิ
และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน สาเหตุเนื่องมากจาก พื้นที่เกษตรขาดความ
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อุ ด มสมบู ร ณ์ ขาดแคลนแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ล ดลง คุ ณ ภาพผลผลิ ต ไม่ ส ม่ าเสมอ
เกษตรกรพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง และผลิตพืช
เชิงเดี่ยวเป็นหลัก ในขณะที่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที่ควร ทาให้มีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงทางราคาผลผลิตมากขึ้น ราคาผลผลิตเกษตรผันผวนและขึ้นกับราคาในตลาดโลก การเกิด
ภัยภิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้ง และปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มสูญเสียการเป็นเจ้าของที่ดินและกลายเป็นผู้เช่า
มากขึ้น ทาให้ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
2.3 ความมั่ น คงทางอาหาร เป็นประเด็น ที่กาลั งจะกลายเป็ นปัญหาส าหรับสั ง คมไทย
อันเนื่องจากผลกระทบจากการค้าเสรี และปัญหาพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร เกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิ
เกษตรกรและชุมชน กับฐานทรัพยากรอาหาร รวมทั้งกับผู้บริโภคโดยรวม
2.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการครอบครองทรัพยากรทางพันธุกรรม ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้าน
ปริมาณและการกระจายตัวของน้าฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วง
ฤดูกาลต่างๆ จะกระทบต่อการผลิตสินค้าสาคัญที่มีบทบาทต่อการดารงชีวิตของเกษตรกร และปัญหาการ
ครอบครองพันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืช จะส่งผลต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยจานวนมาก
ที่พึ่งพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และพันธุ์พืช
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น การ
พัฒ นาที่ ผ่ านมาได้มีการใช้ทรั พยากรธรรมชาติต่า งๆ จานวนมากเพื่อ การผลิ ตทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งภาค
การเกษตรเพื่อให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการใช้อย่า งสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการ
บารุงรักษาทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตของภาคเกษตรที่สาคัญเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากร
ดิ น มี ก ารใช้ ปุ๋ ย เคมี แ ละสารเคมี ท างการเกษตรปริ ม าณมาก รวมทั้ ง ปั ญ หาการขาดแคลนน้ าแ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ถูกทาลายมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืน
. ความต้องการของผู้มีสวนได้ สวนเสี
ผู้ รั บ บริ ก ารของ ส.ป.ก. คื อ เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกร สถาบั น เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ โดยภาพรวมเกษตรกร มีความต้องการให้ ส.ป.ก. ปรับปรุง
ประสิทธิภ าพการให้ บริการในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน
การพัฒนาพื้น ที่ในเขตปฏิรู ปที่ดิน ให้มี ศักยภาพ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ มีความเหมาะสมต่อการ
อยู่ อ าศั ย และการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม การส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ / นวั ต กรรม/เทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทาการเกษตร เน้นการส่งเสริมการทาอาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
และการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น

3. ความคาดหวังของผู้บริหาร
มุมมองภาพรวมของผู้บ ริห ารองค์การที่มีต่อการขับเคลื่ อนงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในอีก 5 ปี ข้างหน้า คือ “การพัฒนาพืนที่ นเขตปฏิรูปที่ดิน ห้มีศัก าพเหมาะสมตอการ
ทาเกษตรกรรม แ ะพัฒนาอา ีพการเกษตร ห้แกเกษตรกรได้อ างมั่นคง ั่ง ืน”
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ส.ป.ก.ทาให้ทราบถึงความคาดหวังต่อการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น สามารถรองรับกับ การทางานในเชิงคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้มากขึ้น โดยสาระสาคัญส่วนใหญ่ มีความคาดหวังให้ ส.ป.ก. ดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เกษตรกรมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้
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ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการการท างานระหว่ างส่ ว นกลางกั บ ส่ ว นภู มิ ภ าค และ
หน่ ว ยงานภายนอกองค์การให้ มากขึ้น เพื่อให้ งานประสบผลส าเร็จมากขึ้นกว่าผลการดาเนินงานที่ผ่ านมา
ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการต้นน้าจนถึงปลายน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในเขต
ปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีศักยภาพ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้คนในองค์การมีพฤติกรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การปรับปรุงและพัฒนาด้านกฎหมายให้มีความ
ทันสมัยส่งผลให้การทางานของ ส.ป.ก. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบความความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของผู้บริหาร
ที่
1.

.

3.

ประเด็น

ความต้องการของผู้มีสวนได้ สวนเสี

งานด้านการ
ที่ดินแ ะ
กฎหมา
ส.ป.ก.

- งานด้านการจัดที่ดิน การกระจายสิทธิ
การรับมรดกสิทธิ รวดเร็วทันต่อความ
จาเป็นและความต้องการ
- เร่งรัดการยุติข้อพิพาท
- ต้องการให้เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01
เป็นโฉนดที่ดิน
- เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการซื้อขาย
เปลี่ยนมือ
- เพิ่มมูลค่าเอกสาร ส.ป.ก. 4-01
ให้เท่าเทียมกับเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ ของกรมที่ดิน
งานด้าน
- พัฒนาวางแผนการใช้พื้นทีส่ .ป.ก.
พัฒนา
ให้มีความเหมาะสมในการทา
โครงสร้าง
การเกษตร
พืนฐานแ ะ - สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึง
การพัฒนา
แหล่งพันธุ์พืช/สัตว์/ประมง
อา ีพ
- พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม
ประกอบอาชีพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
สาธารณูปโภค
ด้านบุค ากร - เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้
แ ะการ
รวดเร็ว
ห้บริการ
- เจ้าหน้าที่ ระดับพื้นที่ควรเพิ่มความ
สะดวกในการให้บริการต่อเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็วมากขึ้น
- กระบวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ต้องมีกระบวนงานที่ชัดเจน โปร่งใส
เป็นธรรมและรวดเร็ว
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ความคาดหวังของผู้บริหาร
- คุ้มครองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- องค์การที่ดูแลสิทธิทากินให้แก่
เกษตรกร
- เร่งรัดการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จ
- ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เร่งรัดพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
ปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพ
- วางระบบในการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อาชีพด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
- พัฒนาคุณภาพดิน และแหล่งน้าให้
เหมาะสมต่อการทาเกษตรกรรม
- การวางแผนเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรของ ส.ป.ก. อย่างชัดเจน
- การวางแผนส่งเสริมบุคลากรภายใน
องค์การให้มีความก้าวหน้าทางสาย
อาชีพที่ชัดเจน
- วางแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
เพื่อสร้างบุคลากรที่แข็งแกร่ง
และเกิดความผูกพันต่อองค์การ

ที่

4.

.

6.

ประเด็น

ความต้องการของผู้มีสวนได้ สวนเสี

- แก้ไขปัญหาเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที
- การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- จัดทาคู่มืออธิบายกระบวนงาน
การให้บริการด้านกฎหมายในรูปแบบ
ที่เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย
- การให้บริการ ส.ป.ก. ในระดับพื้นที่
(อาเภอ/ตาบล) เพื่ออานวยความ
สะดวกต่อเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล
ด้านองค์
- ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ส.ป.ก.
ความรู้
ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
เทคโนโ ี
- พัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรที่
แ ะ
เหมาะสมกับบริบทชุมชน
นวัตกรรม
- การส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบและระบบพี่เลี้ยงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การเพิ่ม
มูลค่าและเชื่อมโยงด้านการตลาด
- เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ
รวมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
- การส่งเสริมการนาพลังงานทดแทนมา
ใช้ในพื้นที่
- สนับสนุนเครื่องจักรกลเกษตร
ด้านกองทุน - สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร/กลุ่ม
ปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย
เพื่อ
ต่า มาลงทุนในการส่งเสริม/พัฒนา
เกษตรกรรม
พื้นที่และอาชีพ
- ดาเนินการกู้ยืมเงินให้เกษตรกรได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ด้ า นนโ บา - การจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความ
แ ะแผนงาน
ต้องการและความจาเป็นของ
เกษตรกรให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต
- วางระบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่
เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
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ความคาดหวังของผู้บริหาร
- ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
- สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
- การให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การให้มีความ
ทันสมัย
- สร้างฐานข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้มีเอกภาพ
- พัฒนางานวิจัยสนับสนุนภารกิจหลัก
ของ ส.ป.ก.เพื่อพัฒนางานให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
- พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)

- วางระบบการสร้างรายได้เป็นของ
ตัวเอง
- การศึกษาโมเดลของธนารักษ์ เพื่อให้
ส.ป.ก. พัฒนากระบวนการสร้างรายได้
เป็นของตัวเอง
- การบูรณาการทั้งภายในและนอก
องค์การ เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
- จัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้อง
กับภารกิจงานของ ส.ป.ก. ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต

ที่

7.

ประเด็น

ความต้องการของผู้มีสวนได้ สวนเสี

ด้ า นองค์ ก าร
แ ะเครือขา

ความคาดหวังของผู้บริหาร
- กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทางานของ
ส.ป.ก.
- กาหนดแผนการพัฒนาวัฒนธรรม
ขององค์การ
- การทางานเป็นทีม ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทางานได้มากขึ้น
- ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทางาน
- สร้างและพัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่

-

3. ประเด็นสาคัญของการขับเค ื่อน
จากประเด็นปัญหาและความท้าทาย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และความคาดหวังของ
ผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นนาสู่การกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน ให้ความสาคัญใน 11 เรื่องหลัก ดังนี้
1. เร่งรัดการจัดหาที่ดินเพื่อนามาปฏิรูปที่ดินและเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบการถือครอง
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักของ ส.ป.ก. และ
การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงาน
ด้านจัดที่ดิน ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติ
ราชการของ ส.ป.ก.และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในงานของ ส.ป.ก.
3. บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ให้บริการแก่เกษตรกร และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่น
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
4. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้าอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพดินให้
เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและภาวะ
เศรษฐกิจของเกษตรกรและเพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของเกษตรกร
5. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความยั่งยืน เพื่อลดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรที่มีความเสื่อมโทรมมากขึ้น และประเด็นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
6. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบสาธารณู ปโภคพื้ นฐานในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น (ถนน,ไฟฟ้ า,ประปา,
โทรศัพท์) ที่เป็ นปัจจัย พื้นฐานในการอยู่อาศัยในพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรทางอ้อม เช่น การขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
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7. สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มโดยให้ เ กษตรกรเป็ น ศู น ย์ ก ลางและพั ฒ นา
เกษตรกรด้วยผู้นาเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกร
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคการเกษตรและเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้นาเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งกันและกัน
8. เพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้ที่ดิน อย่างสมดุล และยั่งยื น ยกระดับ และพัฒ นารายได้
ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขประเด็นความยากจนของเกษตรกร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
9. สร้ างและพัฒ นาผู้ สื บ ทอดอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการแก้ไขปัญหา
เกษตรกรสูงอายุ โครงสร้างอายุเกษตรกร การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่จะส่งผลต่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในอนาคต
10. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนฯและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่เกษตรกรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง
11. พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยลดต้นทุน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ภารกิจหลักของ ส.ป.ก.ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง
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บทที่
กรอบแนวคิด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565 ในครั้งนี้
ส.ป.ก. ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ รวมทั้งทาการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มาของ ส.ป.ก. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของผู้บริหารของ ส.ป.ก. รวมถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสั งคมโลก เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความท้าทายของการดาเนินงานของ ส.ป.ก. ในอนาคต
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้คานึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการกาหนดวิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ กระบวนการดาเนินงานของ ส.ป.ก. ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
นอกจากนี้ ส.ป.ก. ได้จัดทากระบวนการวิพากษ์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ข้าราชการและบุคลากร ส.ป.ก.
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นาไปสู่
แผนปฏิบัติการที่สามารถนาไปขับเคลื่อนภารกิจของ ส.ป.ก. ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นองค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร สู่ความผาสุก
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กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรปู ประเทศ
นโยบายรัฐบาล

สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ความคาดหวังของ
ผู้บริหารองค์การ

แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.
พ.ศ.2560-2564

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

การทบทวน
ยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.

ประเด็นปัญหาและ
ความท้าทายของการ
ดาเนินงานปฏิรูปที่ดิน

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ข้าราชการและ

(S,W)

บุคลากร ส.ป.ก.

TOWS Matrix

-ร่างทบทวน
ยุทธศาสตร์
ส.ป.ก.
พ.ศ.2560-2564

แผนปฏิบัติการ
ด้านการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
ส.ป.ก.
(พ.ศ.2561-2565)

วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (O,T)

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565
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องค์การด้านการ
บริหารจัดการ
พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพิ่มศักยภาพ
พื้นที่เกษตรกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร
สู่ความผาสุก

กรอบความเ ื่อมโ งเ ิง ุทธศาสตร์
ทุ ธศาสตร์ าติ 0 ปี
ุทธศาสตร์ที่ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างการผลิตภาคเกษตร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้
ปรับสู่รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ
ุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเสมอ
าคแ ะเทาเที่ มกันทางสังคม
แนวทางที่ 1 สร้าสงความมั่นคงและลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ุทธศาสตร์ที่ ด้านการสร้างความ
เจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 วางระบบบริหารจัดการน้าให้
มีประสิทธิภาพ 25 ลุ่มน้า
ุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ะสังคมแหง าติ
ฉบับที่ 1
ุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขา
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสด
สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่
การเกษตรยั่งยืนเพิ่มขี้นต่อเนื่อง
ุทธศาสตร์ที่ 4การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้าน
น้าและบริหารทรัพยากรทั้งผิวดินและน้า
ใต้ดิน

แผนปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
แผนปฎิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
แผนปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาการเกษตร น วงแผน าติ ฉบับที่ 1
ุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร
แนวทาง เน้นการขยายผลการทาการเกษตรตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง เสริมสร้างความ๓มิใจและความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมด้ว ยการสร้ า งและพั ฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
แนวทาง ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะการท าเกษตร แบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏี ใ หม่
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
ุทธศาสตร์ที่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ นค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน
แนวทาง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรใช้ตลาดนาการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทาง เพื่อพัฒนาเกษตรบนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัด
แนวทางการบริหารจัดการน้า บริหารจัดการพื้นที่ทากินทางการ
เกษตร

ุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
1.แผนงานพืนฐาน
-ผลผลิต เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
- ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดินทากิน
. แผนงาน ุทธศาสตร์
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศัก าพ
การผ ิตการเกษตร
4. แผนงานบูรการบริหารจัดการ
ทรัพ ากรนา

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2561-2565
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แผนภาพที่ 2.2 กรอบความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ส าพแวด ้อมองค์การ
การทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พ.ศ. 2560-2564
ได้คานึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติภายในประเทศ มิติเชิง ภูมิภาค
และมิติในภาพกว้าง และผลการดาเนินงานของ ส.ป.ก.ที่ผ่านมา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและการ
คาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อการทางานของ ส.ป.ก. ทาให้
องค์การต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การใหม่ โดยใช้เครื่องมือ (SWOT Analysis) ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) ได้นาเครื่องมือ 7S ของ
McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์และพิจารณาจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์การ เนื่องจาก
เครื่องมือดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ทางานขององค์การทั้งหมดจานวน 7 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure) สไตล์
(Style) ระบบ (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) และค่านิยม (Shared Value) เพื่อให้การกาหนด
กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้นาเครื่องมือ Five Force Model ของ Michael
E. Porter เป็นโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันขององค์ก าร เพื่อให้องค์การรู้สภาพแวดล้อมของ
การทางานขององค์การกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทางานขององค์การ โดยมีการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ความได้เปรียบการทางานขององค์การและคู่แข่งขององค์การ องค์การสามารถจัดทากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และใช้ PEST Analysis เป็น Framework ที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
ทั้งในแง่บวก และแง่ลบ ช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงภาพรวมของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่ง PEST Analysis
ประกอบด้วย ปัจจั ยการเมือง (Political) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยทางสังคม (Social)
และปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) ส.ป.ก. ได้บทสรุปในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ได้ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ
จุดแข็ง (S : Strengths)
S1 คณะกรรมการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมมี
องค์ประกอบที่ครอบคลุมทุกด้าน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่
สามารถกลั่นกรองการดาเนินงานการปฏิรปู ที่ดินได้
ครบถ้วน รอบด้าน
S2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และแผนที่ถูกต้องรวดเร็ว
S3 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเงินทุน
เพียงพอต่อการสนับสนุนงานปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
สามารถนามาพัฒนางานการปฏิรปู ที่ดินได้
S4 มีศูนย์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
S5 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเงินทุน เพื่อ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร
S6 มีพื้นที่ และเกษตรกรที่ชัดเจนในการดาเนินงานส่งเสริม
และพัฒนางานในเขตปฏิรูปที่ดิน
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จุดออน (W : Weaknesses)
W1 เครื่องมือของ ส.ป.ก. ในการสารวจรังวัด ไม่เพียงพอ
และเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยที่จะรองรับกับงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
W2 ระบบรังวัดของ ส.ป.ก. ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล
W3 ระบบการทางานขององค์การ มีความซ้าซ้อน และยัง
ไม่มรี ะบบการติดตามผลการดาเนินงานของ ส.ป.ก. ที่มี
ประสิทธิภาพ
W4 ยังไม่มียุทธศาสตร์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการที่ดิน
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินและกรอบที่ชัดเจน
W5 บุคลากรกลุ่มงานวิศวกรรม และกลุม่ งานช่าง ไม่
เพียงพอต่อการดาเนินตามพันธกิจการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
W6 เครื่องมือและเครื่องจักรกลของ ส.ป.ก. เสื่อมสภาพ
และไม่เพียงพอที่จะรองรับกับการทางาน

จุดแข็ง (S : Strengths)
S7 มีฐานข้อมูลของเกษตรกร
S8 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถ ในการดาเนินงานด้านกองทุน
S10 ส.ป.ก. มีหน่วยงานครอบคลุมทุกจังหวัด ทาให้
สามารถดาเนินการและประสานงานได้อย่างทั่วถึง
S11 บุคลากรที่มีความรู้ในหลายสาขาวิชา (สหวิทยาการ)
S12 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
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จุดออน (W : Weaknesses)
W7 ยังไม่มีแนวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านแหล่งน้า ถนน และดิน
W8 ยังไม่มีแผนงานหรือแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินที่ชัดเจน
W9 ยังไม่มีแผนรวมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และ
แผนพัฒนารายแปลงที่ชัดเจน
W10 ยังไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของ ส.ป.ก. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมี
มาตรฐาน
W11 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในระดับพืน้ ที่ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
W12 ยังไม่มีระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้อมูลการ
พัฒนาอาชีพเป็นรายแปลง
W13 ฐานข้อมูลกองทุนฯมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ไม่
เสถียร และไม่ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ระบบพื้นที่
W14 ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน
W15 ระบบงานของกองทุนฯ ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบการ
ทางานในด้านอื่นๆขององค์การ
W16 อัตรากาลังใน ส.ป.ก. จังหวัด ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานกองทุน และยังไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการบริหารจัดการกองทุน
W17 ยุทธศาสตร์ของส.ป.ก. ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่
ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงาน
W18 โครงสร้างและอัตรากาลังไม่สอดคล้องต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การในปัจจุบัน
W19 ค่านิยมขององค์การยังไม่ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัตไิ ด้จริง
W20 บุคลากรยังขาดความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน
โดยเฉพาะในระดับเชี่ยวชาญ และยังไม่มีการถ่ายทอดงาน
ให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่
W21 บางจังหวัดมีพื้นที่ปฏิรูปที่ดนิ จานวนมาก ไม่สามารถ
รองรับการให้บริการเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
W22 ยังไม่มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริม
การศึกษา และด้านการบริหารจัดการงานปฏิรูปทีด่ ินที่
ชัดเจน
W23 ยังไม่มีแผนงานยุทธศาสตร์วจิ ัยด้านการพัฒนา
องค์การที่จริงจัง
W24 ที่ดินไม่เพียงพอสาหรับจัดสรรให้กับผูไ้ ร้ทดี่ ินทากิน

โอกาส (O : Opportunities)
O1 การมีผไู้ ร้ที่ดินทากิน มาขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดิน
ทากินเป็นจานวนมาก ทาให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการจัดหาที่ดินทากินเพิ่มขึ้น
O2 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการทางานของ ส.ป.ก.
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และการออกคาสั่ง คสช. ที่
36/2559 เป็นเครื่องมือช่วยให้ ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่ และ
นามาจัดสรรให้แก่เกษตรกร เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป
ที่ดินอย่างถูกกฎหมาย
O3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ยุทธศาสตร์ที่ 4) สอดคล้องกับงานของ ส.ป.ก. ในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินทากินให้ผู้
ยากไร้ ส่งผลให้การดาเนินงานจัดหาที่ดินของ ส.ป.ก.
เพิ่มขึ้น
O4 การได้รับการสนับสนุนสถานีรบั สัญญาณดาวเทียม
ถาวรจากกรมทีด่ ินเพื่อใช้สาหรับงานสารวจรังวัด
O5 มีการบูรณาการทางานของหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และภายนอกกระทรวงฯในด้านการ
พัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร
O6 การมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ให้แก่
เกษตรกรของ ส.ป.ก.
O7 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ข้อ 2 และข้อ 4) สอดคล้องกับ
งานของ ส.ป.ก. ในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เพื่อลดความ เหลื่อมล้า ทางเศรษฐกิจและสังคม
O8 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเข้ามาลงทุนด้านธุรกิจการเกษตร
ในพื้นที่ ส.ป.ก.
O9 คนรุ่นใหม่หันมาสนใจทาการเกษตร โดยนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิต
O10 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
O11 รัฐบาลมีนโยบายแก้ปญ
ั หาหนี้สินและฟื้นฟูเกษตรกร
O12 มี PMQA 4.0 เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
O13 แผนปฏิบัตริ ูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
O14 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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ั คุกคาม (T : Threats)
T1 มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้
ส.ป.ก. ดาเนินการจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้
ยากมากขึ้น
T2 การดาเนินการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตปฏิรูปก่อนการจัดซื้อทีด่ ิน มีขั้นตอนและใช้
ระยะเวลานาน
T3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่เอื้อและไม่คล่องตัวต่อกระบวนการ
จัดซื้อที่ดินเอกชน ส่งผลให้ต้องชะลอกระบวนการจัดซื้อ
ที่ดินเอกชน เพื่อนามาจัดให้ผไู้ ร้ทดี่ ินทากิน และงานพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
T4 สิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ยังมิได้เทียบเท่ากับที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เกษตรกรจึงไม่ประสงค์เข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
T5 สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและความเจริญทาให้ พ.ร.บ.
การปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ปฏิรูปที่ดิน
T6 การถ่ายโอนภารกิจของ ส.ป.ก. ให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น
T7 มีภารกิจงานที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
T8 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรปู ที่ดิน ยังไม่มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย
T9 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ทาให้
ประสิทธิภาพในการทาการเกษตร และเกษตรกรบางรายยัง
ไม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีแบบใหม่ในการผลิต
T10 เกษตรกรมีภาระหนีส้ ินหลายทาง
T11 เกิดภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่า
T12 สื่อมวลชนและหน่วยงานภายนอกมีทัศนคติเชิงลบต่อ
การดาเนินงานของ ส.ป.ก. ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ ส.ป.ก.
ขาดความน่าเชื่อถือ
T13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานที่ล่าช้า
และข้อกฎหมายไม่เอื้ออานวยต่อการทางานในสภาวะ
ปัจจุบัน
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บทที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ
วิสั ทัศน์ (Vision) “องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นทีป่ ฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก ”

พันธกิจ (Mission)
1)
2)
3)
4)
5)

บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อการเกษตรกรรม
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

เป้าประสงค์องค์การ (Organizational Goal)
1) การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่งคงและยั่งยืน
4) การเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5) การพั ฒ นาองค์ ก ารเพื่ อ ให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในการปฏิ บั ติ ร าชการ รองรั บ การ
ให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผล

คานิ มห ัก (Core Value)
“โปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Justice) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มีจิตบริการ (Service mind)”
โปร่งใส (Transparency) การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับ
การตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล
เป็ น ธรรม (Justice) ยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและยุ ติ ธ รรม ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ธรรมในสั ง คม
มีจุดยืนเคียงข้างเกษตรกรและพิทักษ์สิทธิให้กับประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) มุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร
มีจิตใจในการให้บริการ (Service mind) ต้องมีจิตใจรักในการบริการ มีความเต็มใจให้บริการ
การทางานบริการโดยมีใจรัก จะแสดงออกโดยการยิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี ร่าเริง มีความกระตือรือร้น มีการ
ให้บริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับ ความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตามที่คาดหวัง
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แนวทางการขับเค ื่อนประเด็นแผนปฏิบัติการ
ประเด็นแผนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย 5 แผนปฏิบัติการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนปฏิบัติการที่ 2 ด้านการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนปฏิบัติการที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนปฏิบัติการที่ 4 ด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนปฏิบัติการที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การ

นิ ามศัพท์เฉพาะ (Definition)
ความผาสุก หมายถึง ความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร ในการนี้หมายรวมถึงด้านเศรษฐกิจ (รายได้,
ค่าใช้จ่าย,หนี้สินของครัวเรือน) ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาของครัวเรือนเกษตรกร สภาพความเป็นอยู่ ทาง
สังคม การเป็นสมาชิกกลุ่มองค์การ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการ
ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครัวเรือนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรอบความเ ื่อมโ งแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
เจตนารมย์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“การคุ้มครองพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม”
วิสั ทัศน์ : “องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นทีป่ ฏิรูปที่ดนิ เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการเพิ่มศักยภาพพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรม

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรม

ด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ด้านการพัฒนาองค์การ
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การแป งแผนระดับที่ 1 ระดับที่ สูการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 61- 6

แผนระดับที่ 1
ห ัก
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- ด้านการสร้างโอกาสและ - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ความเสมอภาคทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1 การลดความเหลื่อม
ล้า สร้างความเป็นธรรมใน
ทุกมิติ
4.1.3 การกระจายการ
ถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร

- ด้านการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม
- ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

รอง
ด้านการสร้างความสามารถ - ด้านการสร้าง
ในการแข่งขัน
ความสามารถในการ
แข่งขัน
2.1 การเกษตรสร้าง
มูลค่า
2.1.6 พัฒนาระบบ
นิเวศของภาคเกษตรที่
สร้างเสถียรภาพการเติบโต
ของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
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แผนความมั่นคง
-

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการ
ด้านการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ด้านการบริหารจัดการ
พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

แผนระดับที่ 1
ห ัก
ด้านการสร้างสามารถใน
การแข่งขัน

ห ัก
ด้านการสร้างสามารถใน
การแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
2.1 การเกษตรสร้าง
มูลค่า
2.1.6 พัฒนาระบบ
นิเวศของภาคเกษตรที่
สร้างเสถียรภาพการเติบโต
ของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.1 การเกษตรสร้าง
มูลค่า

รอง
ด้านการสร้างการเติบโตบน - ด้านการสร้างการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

แผนระดับที่
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนความมั่นคง

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ด้านการเจริญเติบโตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การสืบสาน เรียนรู้และ
ขยายผลการพัฒนาด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ด้านพลังงาน

- ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ด้านการเจริญเติบโตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การสืบสาน เรียนรู้และ
ขยายผลการพัฒนาด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการ
ด้านการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ด้านการเพิ่มศักยภาพพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

แผนระดับที่ 1
ห ัก
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
รอง
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- ด้านการสร้างโอกาสและ - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ความเสมอภาคทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
- ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ห ัก
- ด้านการปรับสมดุลและ - ด้านการบริหารราชการ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ แผ่นดิน (พ.ศ.2561-2565)
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ
ภาครัฐ

แผนความมั่นคง

- ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ด้านการเจริญเติบโตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

-

- ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(การป้องกันการทุจริต
การประพฤติมิชอบและ
ธรรมาธิบาลในสังคมไทย
ปรับปรุงองค์กรให้
เหมาะสม)

-
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แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการ
ด้านการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ด้านการสนับสนุนเงินทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
(สนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม)

ด้านการพัฒนาองค์การ

1. แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
1.1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหาพื้นที่มาดาเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทากิน
2. เพื่อดาเนินการอนุญาตให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน
3. เพื่อควบคุมสิทธิการถือครองและการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนให้สามารถดาเนินการจัดที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากขึ้น
5. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ตรงกัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้านการจัดที่ดิน ด้านพัฒนาเกษตรกรและด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินได้
1.2. เป้าหมาย
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3.1 แสดงกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมริเริ่มของแผนปฏิบัติการที่ 1
ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

1.เรงรัดการจัดหาที่ดิน
เพื่อนามาปฏิรูปที่ดิน

1. การจัดซื้อที่ดินเอกชน
2. การรับคืนที่ดินจาก
เกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะทา
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. การยึดคืนที่ดินจาก
เกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/การยึดคืนที่ดินที่ไม่
เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

1. โครงการจัดซื้อที่ดิน
เอกชน
2.โครงการจัดหาที่ดินของรัฐ
3. โครงการยึดคืนพื้นที่
ส.ป.ก. ตามคาสั่ง คชส.
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โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
1. โครงการศึกษาสารวจพื้นที่จาก
เกษตรกรทีไ่ ม่ประสงค์จะเข้าทา
ประโยชน์และขอรับค่าชดเชย
2. โครงการจัดทาแผนการขอใช้
เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในการจัดซื้อที่ดิน
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลที่ดินที่
เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ส.ป.ก.

ตัว ีวัด
1. จานวนพื้นที่เอกชน
ที่สามารถจัดหาเพื่อนามา
ปฏิรูปที่ดิน
2. จานวนพื้นที่ที่เกษตรกร
ไม่ประสงค์จะเข้าทา
ประโยชน์และขอรับ
ค่าชดเชย
3. ฐานข้อมูลที่ดินที่
เกษตรกรไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ส.ป.ก.

ผู้รับผิด อบ
สจก.
ส.ป.ก.จังหวัด

สผส.
ศทส.
สกม.

ก ุทธ์
. จัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอ างมี
ประสิทธิ าพ

แนวทางการดาเนินงาน
1. การดาเนินการจัดที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
2. การดาเนินการจัดที่ดิน
ทากิน ตาม คทช. ตามมาตรา
9 (1) และ มาตรา 9 (2)

โครงการ กิจกรรมประจา
1. จัดที่ดินเกษตรกรรม
2. จัดที่ดินชุมชน
3. จัดที่ดินให้สถาบัน
เกษตรกร
4. กิจกรรมสนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่อง
5. กิจการสาธารณูปโภค
6. โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดินแปลงรวม
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โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

1. โครงการจัดที่ดินทากินตาม
นโยบาย คทช./งานจัดระบบที่ดิน
ในพื้นที่ ส.ป.ก.
2. โครงการการปรับปรุงแผนที่แปลง
ที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัด
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. โครงการแผนที่ One Map ของ
ส.ป.ก.
4. โครงการขอรับสนับสนุน
เงินกองทุนฯเพื่อใช้ในการจัดที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดที่ดิน
รัฐ/ที่ดินชุมชน/ที่ดินเอกชน
6. โครงการตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

1.จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
2.จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การจัดที่ดินทากินตาม
นโยบาย คทช.
3.จานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการปรับปรุง
มาตรฐานการสารวจรังวัด
สารสนเทศด้านการจัดที่ดิน
และสามารถนาไปใช้
ปฏิบัติงานได้
4. แนวทางการแก้ไข
ผลกระทบจากการใช้แผนที่
One Map
5. จานวนโครงการที่ขอใช้
เงินกองทุนฯ
6. คู่มือการจัดที่ดินรัฐ /
ที่ดินชุมชน / ที่ดินเอกชน
และการเผยแพร่คู่มือ
7. จานวนแปลงที่มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล

ผู้รับผิด อบ
สจก.
สผส.
สผส.,สจก.

สจก.,สผส.
สจก.
สจก.,ศทส.
สจก.,ศทส.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

3.เพิ่มประสิทธิ าพการ 1.การกระจายสิทธิการถือ
ห้บริการงานด้านจัด
ครองที่ดิน (โอนสิทธิ/มรดก
ที่ดิน
สิทธิ)
2. การปรับปรุง/ตรวจสอบ
แนวเขต ส.ป.ก.
3. ตรวจสอบข้อพิพาท
แนวเขตที่ดินด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย
4. การให้บริการฐานข้อมูล
จัดที่ดิน
5. การแก้ไขปัญหาที่ดินและ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1. การโอนสิทธิ/มรดกสิทธิ
2. การตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน

1. โครงการปรับปรุงการให้บริการ
ด้านบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
- กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนใน
ส.ป.ก.จังหวัด
- กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดเก็บค่าบริการด้านการจัดที่ดิน
-กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้ง ส.ป.ก.สาขา เพื่ออานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน
2. โครงการจัดทาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินและเกษตรกร
- การจัดที่ดิน
- การจัดที่ดินนอกเขต/คาบเกี่ยว
- ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน / สิทธิ / การ
ทาประโยชน์ในที่ดิน
3. โครงการตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

1. จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การโอนสิทธิ/รับมรดกสิทธิ
ในที่ดิน ส.ป.ก.
2. จานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขด้าน
แนวเขตที่ดิน
3. จานวนศูนย์บริการ
ประชาชนใน ส.ป.ก.จังหวัด
4. แนวทางการจัดตั้ง
ส.ป.ก.สาขา
5. ได้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินและเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
6. จานวนแปลงที่มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
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ผู้รับผิด อบ
กกจ.
สจก.
ศทศ.
สวผ.
ส.ป.ก.
จังหวัด

สจก.
สกม.
สจก.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

4. เพิ่มประสิทธิ าพ
การตรวจสอบการ
ถือครองแ ะ ้
ประโ น์ที่ดิน

1. การตรวจสอบการถือครอง 1. โครงการตรวจสอบ
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การถือครองที่ดินในเขต
ด้วยกลไกในพื้นที่และการใช้ ปฏิรูปทีด่ ิน
เครือ่ งมือที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการศึกษาระบบและกลไก
การตรวจสอบการถือครองที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

1. ระบบการตรวจสอบการ สจก.
ถือครอง การติดตามการทา สกม.
ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ศทศ.
ประสิทธิภาพ
2. กลไกการทางานในพื้นที่
ส.ป.ก. ที่มีประสิทธิภาพ
3. ฐานข้อมูลการตรวจสอบ
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. แนวทางการตรวจสอบ
สิทธิและการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

. ปรับปรุงระเบี บ
ข้อกฎหมา ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ห้
ทันสมั ตอบสนองตอ
ผู้รับบริการ

1. การปรับปรุงกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้มีความทันสมัย
2. การปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อให้ตอบสนองความ
พึงพอใจของเกษตรกรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. โครงการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข
ระเบียบ ข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
- กิจกรรมการศึกษาความต้องการ
ของผู้รับบริการในการปรับปรุง
ระเบียบและข้อกฎหมาย ส.ป.ก.
- กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย
ส.ป.ก. แก่บุคลากร ส.ป.ก. เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้อง เช่น e-learning

1. จานวนระเบียบและข้อ
กฎหมายที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการ

-
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สกม.
สจก.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

6. บริหารจัดการ
ฐานข้อมู สารสนเทศ ห้
เ ื่อมโ งแ ะสนับสนุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1. การจัดการฐานข้อมูล
ภายใน ส.ป.ก.ให้เป็นระบบ
2. การเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อจัดทาสารสนเทศ
3. การบูรณาการฐานข้อมูล
เชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับ
กระทรวงฯ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ส.ป.ก.
- กิจกรรมการสารวจฐานข้อมูลราย
สานัก/กอง
- กิจกรรมการรวบรวมความต้องการ
ใช้ข้อมูลของผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
จัดทาฐานข้อมูลการจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1. จานวนแปลงข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. จานวนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถ
ให้บริการแก่เกษตรกร
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
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ผู้รับผิด อบ
ศทส.

2. แผนปฏิบัติการที่ 2 ด้านการเพิ่มศัก าพพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
2.1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อการทาเกษตรกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของดินให้เหมาะสมกับการทาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มระบบขนส่งผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาดและผู้บริโภค
2.2.เป้าหมาย
พื้นที่ในเขตปฏิรูปได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตร
ตารางที่ 3.2 แสดงกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมริเริ่มของแผนปฏิบัติการที่ 2
ก ุทธ์
1. เพิ่มพืนที่
ประทาน พัฒนา
ปรับปรุงแห งนา
อ างเป็นระบบ

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. การดาเนินการจัดทา 1. โครงการเพิ่มพื้นที่
บันทึกความร่วมมือ
ชลประทาน
ระหว่างองค์การเพื่อให้
การสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน

1. โครงการจัดระดับพื้นที่ตาม
ศักยภาพในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
พัฒนา
- กิจกรรมการศึกษาการออกแบบ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
- แหล่งน้าขนาดใหญ่
- แหล่งน้าขนาดเล็กรายแปลง
- แหล่งน้างานทาเอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดน้า พื้นที่ ส.ป.ก. (ฝาย คสล.,
ฝายมีชีวิต,ฯลฯ)
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ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

1. จานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป สพป.
ที่ดินที่ได้รับการออกแบบ
พัฒนาแหล่งน้า
2. จานวนแหล่งน้าในพื้นที่
ส.ป.ก.
3. จานวนครัวเรือนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้าอย่างเป็น
ระบบ
4. จานวนครัวเรือนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

- กิจกรรมจัดทาแผนขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯเพื่อใช้ใน
การพัฒนาแหล่งน้าในเขตปฏิรูป
ที่ดินตามระดับศักยภาพ
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและ
ระบบกระจายน้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการก่อสร้างถนน Soil,
Cement พื้นที่แปลงรวม
. พัฒนาคุณ าพดิน 1. การดาเนินการจัดทา 1. โครงการพระราชดาริ (แฝก)
ห้เหมาะสมตอการ บันทึกความร่วมมือ
เกษตรกรรม
ระหว่างองค์การเพื่อให้
การสนับสนุนในการ
บริหารจัดการดินในพื้นที่
เขตปฏิรูปที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพต่อการทา
การเกษตรมากขึ้น
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1. โครงการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อทาแผนพัฒนาที่ดิน
รายแปลง
- กิจกรรมจัดทาบันทึกความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการที่ดิน
รายแปลง
- กิจกรรมจัดทาแผนการส่งเสริม
การฟื้นฟูสภาพดินในเขต ส.ป.ก.
2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพ
ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามแผนที่เกษตร

1. จานวนแปลงที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟูสภาพดินให้มี
ศักยภาพมากขึ้น

กปร.
สพท.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

3. ฟื้นฟูส าพ
1. การสนับสนุนระบบ
แวด ้อม นเขตปฏิรูป การผลิตแบบ
ที่ดิน ห้มีความ ั่ง ืน เกษตรกรรมยั่งยืน
2. การสนับสนุนให้
ดาเนินการอนุรักษ์ ป่า
ชุมชน ป่าครอบครัว
4. เพิ่มประสิทธิ าพ
ระบบสาธารณูปโ ค
พืนฐาน นเขตปฏิรูป
ที่ดิน
(ถนน ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์)

1. การดาเนินการจัดทา
บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างองค์การเพื่อให้
การสนับสนุนในการให้
ความช่วยเหลือ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ 1. โครงการพัฒนาระบบกสิกรรม
เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยศาสตร์
(Agri – Map)
พระราชาสู่ความยั่งยืน
2. โครงการพระราชดาริ

-

ตัว ีวัด

1. จานวนพื้นทีใ่ นเขตปฏิรูป กปร.
ที่ดินได้รับการพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
2.จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา

1. โครงการสารวจความต้องการ 1. จานวนแผนพัฒนา
และจัดหาความร่วมมือในการ
สาธารณูปโภคในเขต
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค
ปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน
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ผู้รับผิด อบ

สพป.

3. แผนปฏิบัติการที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณ าพ ีวิตเกษตรกร นเขตปฏิรูปที่ดินอ างมีประสิทธิ าพแ ะ ั่ง ืน
3.1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรรม และเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ และสภาพภูมิสังคม
2. เพื่อพัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. แกนนาเกษตร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้เกิดเป็นเครือข่ายแนวราบ
3. เพื่อสร้างความสามารถ และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตามศาสตร์พระราชา
4. เพื่อส่งเสริมการใช้ที่ดิน และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
6. เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร และสร้างรายได้ให้เกษตรกร
3.2 เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตารางที่ 3.3 แสดงกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมริเริ่มของแผนปฏิบัติการที่ 3
ก ุทธ์
1. สร้างรูปแบบ
การพัฒนาอ าง
มีสวนรวมโด ้
เกษตรกรเป็น
ศูน ์ก าง

แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดทากระบวนงานการจัดทา
แผนการพัฒนาเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับการ
จัดทาแผนงบประมาณประจาปี
2. จัดประชุม/เวทีทาแผนระดับ
ชุมชนตามภูมินิเวศและภูมิสังคม
โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
ประชาชน

โครงการ กิจกรรม
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
ประจา
1. โครงการจัดทาและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน
แบบบูรณาการโดยเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง
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ตัว ีวัด
1. จานวนแผนการพัฒนา
เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรระดับ
จังหวัด

ผู้รับผิด อบ
สพท.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

3. วิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อการสนับสนุน
แผนงาน งบประมาณ
4. บูรณาการ ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อน ให้ความช่วยเหลือตาม
แผนงานที่ตั้งไว้
5. สรุป/ติดตาม/ประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
. พัฒนาเกษตรกร 1. สร้างและพัฒนาต้นแบบ/ผู้นา
ด้ว ผู้นาเกษตรกร เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. สร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จัก และยอมรับ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้
ภูมิปัญญาต้นแบบ/ผู้นาเกษตรกร
ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

โครงการ กิจกรรม
ประจา

1. กิจกรรมพัฒนา
ผู้แทนเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการศูนย์
เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. โครงการสร้าง และพัฒนา
ต้นแบบ/ผู้นาเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการขยายผลองค์
ความรู้ และการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
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ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

1. จานวนผู้นาเกษตรกรใน สพท.
เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
2. จานวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และได้รับความ
ช่วยเหลือจากต้นแบบ/
ผู้นาเกษตรกร

ก ุทธ์

3. กระดับ แ ะ
พัฒนารา ได้ ห้
เกษตรกรอ าง
ั่ง ืน

แนวทางการดาเนินงาน
5. จัดทาฐานข้อมูลผู้นา/ต้นแบบ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. ส่งเสริมการลดต้นทุน และการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดนาการผลิต
3. ยกระดับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตรเพื่อสังคม
4. สร้างความเข้มแข็ง สนับสนุน
การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อบริหาร
จัดการสินค้า และการตลาดร่วมกัน
5. สร้าง และเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจเกษตรรายสินค้าเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากร
6. สร้างคุณภาพ มาตรฐานสินค้า
และช่องทางการตลาดที่เหมาะสม
กับบริบทชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
7. การส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตร
8. พัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร
ตามบริบทพื้นที่เพื่อเสริมรายได้แก่
เกษตรกร

โครงการ กิจกรรม
ประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

1. โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
2. กิจกรรมพัฒนา
ธุรกิจชุมชน
3. กิจกรรมเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
4. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปหัตถกรรมฯ

1. โครงการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ครบวงจร
- กิจกรรมการสารวจพื้นที่แปลง
ใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิต
สินค้าหลักประเภทเดียวกันใน
เขต ส.ป.ก.
- กิจกรรมการเชื่อมโยงเชิงพื้นที่
การผลิต สร้างเกษตรกรให้เป็น
เครือข่าย
- กิจกรรมวางแผนการผลิต
ร่วมกัน การคานวณปริมาณ
ผลผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านปริมาณและราคา
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดกับ
พื้นที่การผลิต
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1. จานวนเครือข่ายพื้นที่
แปลงใหญ่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการส่งเสริม
และยกระดับการพัฒนา
2. จานวนรายได้ของ
เกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. จานวนชุมชนต้นแบบ
ด้านนวัตกรรมการเกษตร
4. จานวนรายได้นอกภาค
เกษตร
5. จานวนพื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่
ดาเนินการเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20
6. รายได้สุทธิครัวเรือน
ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

สพท.
กปร.
ศกร./ศูนย์
ศิลปาชีพฯ
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ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรม
ประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

3. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
ต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย
นวัตกรรมทางการเกษตร
4. โครงการพัฒนาอาชีพนอก
การเกษตรเพื่อเสริมรายได้
5. โครงการยกระดับรายได้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า
4. เพิ่ม
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ 1. กิจกรรมเกษตร
1. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 1. จานวนพื้นที่
สพท.
ประสิทธิ าพการ ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
อินทรีย์ในเขตปฏิรูป ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรมยั่งยืนในเขต
้ที่ดินอ างสมดุ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ
แ ะ ั่ง ืน
2. สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
2. กิจกรรมวนเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาให้เข้าสู่
โครงสร้างการผลิต และปัจจัยการ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ความสมดุลและยั่งยืน
ผลิตต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการใช้ 3. กิจกรรมส่งเสริม
ที่ดินอย่างยั่งยืน
พืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการทางด้านอาหาร
และพลังงาน
. สร้างแ ะพัฒนา 1. การพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 1. กิจกรรมสร้างและ 1. โครงการสร้างและพัฒนา
1. จานวนเกษตรกร
สพท.
ผู้สืบทอดอา ีพ
ให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะเป็นเกษตรกร พัฒนาเกษตรกร
เกษตรกรรุ่น หรือผู้สืบทอดภาค รุ่นใหม่
เกษตรกรรม นเขต 2. สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
รุ่นใหม่
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรมแก่บุตรหลานเกษตรกร ส.ป.ก.
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4. แผนปฏิบัติการที่ 4 ด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.2. เป้าหมาย 1. การดาเนินงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่าในการผลิตภาคเกษตรกรรม
ตารางที่ 3.4 แสดงกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมริเริ่มของแผนปฏิบัติการที่ 4
ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอ างมี
ประสิทธิ าพ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศกองทุนเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
2. พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย

-

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
- กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
(front office)
-กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการภายใน (back
office)
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมพัฒนาระบบการให้
ความรู้ผ่านเทคโนโลยี E-learning
- กิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการด้านการเงินกองทุนฯที่
ทันสมัย
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ตัว ีวัด
1. ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพรองรับการ
ทางานแบบ real time
2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ

ผู้รับผิด อบ
สบท.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

. เพิ่มประสิทธิ าพ 1. พัฒนาแผนที่มูลค่าที่ดิน
การดาเนินงาน
2. พิ่มศักยภาพพื้นที่และ
กองทุนฯ
เกษตรกร
3. พัฒนาบุคลากร
4. บริหารจัดการหนี้ค้าง
ชาระ
5. พัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธี
ปฏิบัติงานกองทุนฯให้ทัน
กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

-

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
- กิจกรรมพัฒนาแผนที่มูลค่าที่ดิน
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพื้นที่และ
เกษตรกร
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมบริหารจัดการหนี้ค้าง
ชาระ
- กิจกรรมศึกษาและปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธี
ปฏิบัติงานกองทุนฯ
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ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

1. พื้นที่รายแปลงในเขตปฏิรูป สบท.
ที่ดินมีราคาประเมินมูลค่าได้
มาตรฐาน
2. เกษตรกรที่สามารถชาระ
หนี้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนเกษตรกรทั้งหมดที่
เข้ารับการอบรม
3. พื้นที่โครงการกองทุนที่ดิน
ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุน
ฯได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. การติดตามหนี้รายบุคคล
ตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
6. มีการปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธี
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

. แผนปฏิบัติการที่

ด้านการพัฒนาองค์การ

5.1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดโครงสร้างให้มีความทันสมัย กะทัดรัด (Simplicity)
2. เพื่อให้มีระบบการทางานของ ส.ป.ก. ที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรของ ส.ป.ก.
4. เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5.2 เป้าหมาย
พัฒนาของ ส.ป.ก. ให้เป็นองค์การสมัยใหม่ (High Performance Organization : HPO)
ตารางที่ 3.5 แสดงกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมริเริ่มของแผนปฏิบัติการที่ 5
ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

1.พัฒนา
หนว งานของรัฐ
ห้มีขีดสมรรถนะ
สูง

1. ปรับปรุงสานัก กอง ศูนย์
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้
มีความเหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบ ลดความซ้าซ้อน
มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัว
สามารถปรับตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองบทบาท
ภารกิจหรือบทบาทใน
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมให้สานักกอง/ศูนย์/
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
2.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
3.โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.การยกระดับความพร้อมด้าน
ภาษาสู่ความเป็นสากล

1. โครงการเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์จัดทากรอบ
อัตรากาลัง”ของ ส.ป.ก.
2. โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
อัตรากาลังของ ส.ป.ก.
3. โครงการจัดการความรู้ของ
ส.ป.ก.
4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
ทางานภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร

1. ส.ป.ก. มีโครงสร้าง
อัตรากาลังที่ทันสมัย
2. ส.ป.ก.มีแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
อัตรากาลังของ ส.ป.ก.
3. บุคลากรของ ส.ป.ก.
ได้รับการฝึกอบรมองค์
ความรู้ร้อยละ 100 และ
นาองค์ความรู้กลับมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ/ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
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ผู้รับผิด อบ
กพร.
กกจ.
ศทส.
สกม.

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

3. นาเทคโนโลยีมาใช้ภายใน
ส.ป.ก. เพื่อปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
การบริหารงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ยกระดับการให้บริการ
ประชาชน สร้างความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
4. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website
Standard) และสามารถบูรณา
การการเชื่อมโยงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรทุก
ระดับของหน่วยงานของ
ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน
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โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ราชการแผ่นดิน
5. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.
6. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี และสารสนเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การทางาน และการให้บริการ
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
7. โครงการจัดทาคู่มือการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะ
ฉุกเฉิน/วิกฤต
8. โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ยุคใหม่ได้มาตรฐานเป็นธรรม
และโปร่งใส

ต่อการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ ของ ส.ป.ก.
5. จานวนแผนพัฒนา
ความเสี่ยงพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง
เป็นระบบ
6. จานวนบุคลากรของ
ส.ป.ก. มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
โปร่งใส และเป็นธรรม

ผู้รับผิด อบ

ก ุทธ์

. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กา ังคน แ ะ
พัฒนาบุค ากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ าพ
ระบบรา การ

แนวทางการดาเนินงาน
6. ส่งเสริมให้ ส.ป.ก. มีความ
พร้อมต่อภาวะวิกฤติเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
7. ปรับปรุงกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที
8. พัฒนาระบบการประเมินผล
ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสม
และมีความน่าเชื่อถือมุ่งเน้น
การวัดผลลัพธ์เป็นสาคัญ
1. วางแผนกาลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Workforce Plan) สร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการ

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. โครงการเตรียมความพร้อมนัก
บริหารตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก.
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

1. โครงการวางแผนกาลังคน
เชิงยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.
เพื่อรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2. โครงการส่งเสริมให้มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดแทนบุคลากรของ ส.ป.ก.
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ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

1. ส.ป.ก. มีแผน
กกจ.
ยุทธศาสตร์ด้านกาลังคน สพท.
รอบรับแผนการปฏิรูป
กพร.
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา เพื่อรองรับ
ตาแหน่งบริหารตาม

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

2. ส่งเสริมให้มีการวางระบบ
เตรียมความพร้อม เพื่อทดแทน
บุคลากร เช่น แผนการสืบทอด
ตาแหน่ง
3. เร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่
และพัฒนาบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูงเข้าสู่ ส.ป.ก.
4. มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม ส.ป.ก.และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมให้แก่ข้าราชการทุก
ระดับอย่างจริงจัง
5. มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตและการทางาน
บุคลากรของ ส.ป.ก. โดยการ
จัดสวัสดิการและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพิ่มเติม

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
3. โครงการเร่งรัดสรรหา
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเข้าสู่องค์การ
ส.ป.ก.
4. โครงการพัฒนาวัฒนธรรม
และค่านิยมของ ส.ป.ก. เพื่อ
มุง่ เน้นการทางานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และยกระดับการ
ให้บริการของภาครัฐ
5. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร ส.ป.ก. สู่ความ
สมดุล
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ตัว ีวัด

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
ตาแหน่งบริหาร
3. ระดับความพึงพอใจใน
การสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมของ ส.ป.ก.
4. ระดับความพึงพอใจใน
การดาเนินงานด้าน
สวัสดิการเพื่อสร้างความ
สมดุลในชีวิตของ ส.ป.ก.

ผู้รับผิด อบ

ก ุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ตัว ีวัด

ผู้รับผิด อบ

3. เพิ่มผ ิต าพ
นการปฏิบัติ
รา การ โด ด
ต้นทุน แ ะ
สงเสริม
นวัตกรรม

1. ส่งเสริมการปรับปรุง
กระบวนงานให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ลดต้นทุนในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของ ส.ป.ก.
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของ
ส.ป.ก.ให้ความสาคัญต่อการ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ในการปฏิบัติราชการ
โดยเฉพาะการวัดผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
แนวคิดนวัตกรรมเพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่า (Value
Creation) เพื่อนาไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างให้
เหมาะสม
2. โครงการวางแผนกาลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
3. โครงการทบทวนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
4. โครงการออกแบบก่อสร้างและ
ระบบบริหารงานราชการใหม่
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
6. โครงการพัฒนาองค์การตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด
7. โครงการพัฒนาองค์การผ่าน
ระบบสารวจออนไลน์
8. โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ได้มาตรฐาน
9. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย

1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงาน/
ฐานข้อมูลของ ส.ป.ก. ให้ได้
มาตรฐาน มุ่งเน้นคุณภาพการ
ให้บริการผู้รับบริการและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. โครงการศึกษาวิจัย
ยกระดับการพัฒนางาน
ประจาของ ส.ป.ก. ให้มี
คุณภาพ สร้างนวัตกรรม
ให้แก่องค์การ

1. จานวนสานัก/กอง/
ศูนย์ และส.ป.ก.จังหวัดมี
กระบวนงานหลักที่จะส่ง
มอบผลผลิตให้แก่
ผู้รับบริการเพื่อยกระดับ
การทางานขององค์การให้
มีประสิทธิภาพสูง
2. จานวนสานัก/กอง/
ศูนย์ สานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดมีการวางระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อกาปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
3. ร้อยละ 85 ของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ ส.ป.ก.
4. จานวนนวัตกรรม/ผลิต
ภาพใหม่ๆที่จะประยุกต์ใช้
ในการทางาน และ
ให้บริการของ ส.ป.ก.

ทุกสานัก/
กอง/ศูนย์/
ส.ป.ก.
จังหวัด
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ก ุทธ์
4. สร้างความ
รับผิด อบตอ
สังคม แ ะ
อนุรักษ์
สิ่งแวด ้อมที่
ั่ง ืน

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ กิจกรรมประจา

1. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
1. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ของ ส.ป.ก. จะต้องคานึงถึง
ประหยัดพลังงานของ ส.ป.ก.
ความรับผิดชอบต่อสังคมเกิด
ความผาสุก และความเป็นอยู่ดี
ของประชาชน เพื่อพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
และชุมชน
2. ส่งเสริมให้ ส.ป.ก. ตระหนัก
ถึงความสาคัญทางด้านพลังงาน
โดยมีนโยบายในการประหยัด
พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
3. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรของ ส.ป.ก. ให้
ตระหนักถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
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โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
1. โครงการสานสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการส่งเสริมการปลูก
ป่าเขตปฏิรูปที่ดินของ
บุคลากร ส.ป.ก.

ตัว ีวัด
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานและระบบ
สาธารณูปโภคของ
ส.ป.ก. ลดลง

ผู้รับผิด อบ
ทุกสานัก/
กอง/ศูนย์/
ส.ป.ก.
จังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 61 - 6
วิสั ทัศน์ : “องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นทีป่ ฏิรูปที่ดนิ เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”
ประเด็น ุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปทีด่ ิน

ด้านประสิทธิผ

ประเด็น ุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการเพิม่ ศักยภาพพื้นที่
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปทีด่ ิน

ระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการ
ที่ดิน นเขตปฏิรูปที่ดินอ าง ั่ง ืน

ประเด็น ุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็น ุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ด้านการสนับสนุนเงินทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เพิ่มศัก าพการ ้ประโ น์ที่ดิน
นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
One Stop Service
ส.ป.ก.จังหวัด

ประเด็น ุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาองค์การ

คุ้มครองพืนที่ปฏิรูปที่ดินได้อ าง ั่ง ืน
เกษตรกรมีคุณ าพ ีวิตที่ดี

วิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน
อย่างต่อเนื่อง

ด้านคุณ าพ
บริการ

ให้บริการด้านบริหารจัดการพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

ด้าน
ประสิทธิ าพ

จัดหา/พัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่
ทันสมัย/กลไกการบริหารจัดการที่ดิน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน
ส.ป.ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านพัฒนา
องค์กร

ทรัพยากรบุคคล ของ ส.ป.ก.
ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการที่มีความพร้อม

PMQA

ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการ
กากับดูแลองค์การที่ดี

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนภาพที่ 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561-2565
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ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ตารางที่ 3.6 แสดงการเปรียบเทียบประเด็นจากยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. กับแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2561-2565
ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก ุทธ์
1.จัดหาที่ดินเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ
1. ประชาสัมพันธ์ให้เสนอขายที่ดิน แผนปฏิบัติการที่ 1
1. เร่งรัดการจัดหาที่ดิน
2. ประสานความร่วมมือขอข้อมูลผู้มี ด้านการบริหารจัดการ เพือ่ นามาปฏิรูปที่ดิน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเชิญชวนให้
พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมใน
เสนอขายที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

2. จัดที่ดินเพื่อการปฏิรูป 1. จัดที่ดินเกษตรกรรม
ที่ดิน
2. จัดที่ดินชุมชน
3. กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง
4. กิจการสาธารณูปโภคและอื่นๆ
5. การจัดที่ดินให้สถาบัน

2. จัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1. โครงการศึกษาสารวจพื้นที่จาก
เกษตรกรทีไ่ ม่ประสงค์จะเข้าทา
ประโยชน์และขอรับค่าชดเชย
2. โครงการจัดทาแผนการขอใช้
เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในการจัดซื้อที่ดิน
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลที่ดินที่
เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ส.ป.ก.
1. โครงการจัดที่ดินทากินตามนโยบาย
คทช./งานจัดระบบที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก.
2. โครงการการปรับปรุงแผนที่แปลง
ที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัด
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
3. โครงการศึกษาผลกระทบจากการ
ใช้แผนที่ One Map ของ ส.ป.ก.
4. โครงการขอรับสนับสนุน
เงินกองทุนฯเพื่อจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดที่ดิน
รัฐ/ที่ดินชุมชน/ที่ดินเอกชน
6. โครงการตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัดที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

-

-

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ 1. โครงการปรับปรุงการให้บริการ
ให้บริการงานด้านจัดที่ดิน ด้านบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
- กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนใน
ส.ป.ก.จังหวัด
- กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดเก็บค่าบริการด้านการจัดที่ดิน
- กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้ง ส.ป.ก. สาขา
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ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

3. ตรวจสอบสิทธิการใช้ 1. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประโยชน์ในเขตปฏิรูป โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
ที่ดิน
2. ตรวจสอบสิทธิในแปลงทา
ประโยชน์
3. รังวัดสอบเขตตามคาร้องขอกรณี
พิพาท
4. สร้างเครือข่าย,กลุ่มร่วมตรวจสอบ
5. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบการถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดิน
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2. โครงการจัดทาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินและเกษตรกร
- การจัดที่ดิน, การจัดที่ดินนอกเขต/คาบ
เกี่ยว, ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน/สิทธิ/ การทา
ประโยชน์ในที่ดิน
3. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
การจัดที่ดินที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
และปัจจุบัน
1. โครงการศึกษาระบบและกลไก
การตรวจสอบการถือครองที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

4.ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
การปฏิรูปที่ดิน

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
ที่ดิน
2. ปรับปรุงแนวทางการประกาศเขต
ปฏิรูปที่ดิน
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน/
ระเบียบการเข้าทาประโยชน์
4. แก้ไขกฏหมายกาหนดระเบียบ
คปก.
1. จัดทาหลักเกณฑ์ประเมิน
มูลค่าที่ดิน
2. จัดทาบันทึกข้อตกลงกับสถาบัน
การเงิน/หน่วยงานยุติธรรม
3. จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามบริบทของพื้นที่
1 .พัฒนาระบบแผนที่และสารบบ
แผนที่
2. พัฒนาระบบการจัดที่ดิน (Online)
3. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
สารสนเทศ
4. จัดหาคอมพิวเตอร์

5. การเพิ่มมูลค่าที่ดิน

6. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดิน

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ
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แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
5. ปรับปรุงระเบียบข้อ
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมให้ทันสมัย
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ

1. จานวนระเบียบและข้อกฎหมายที่
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ

-

-

6. บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้
เชื่อมโยงและสนับสนุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ส.ป.ก.
- กิจกรรมการสารวจฐานข้อมูลราย
สานัก/กอง
- กิจกรรมการรวบรวมความต้องการ
ใช้ข้อมูลของผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
- กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
จัดทาฐานข้อมูลการจัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร

1.น้อมนาศาสตร์
พระราชาในการพัฒนา
เกษตรกร

1. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ
3. โครงการผืนดินพระราชทาน 5
จังหวัด
4. โครงการขับเคลื่อนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการค่ายยุวเกษตร
ตามรอยพ่อ

แผนปฏิบัติการที่ 2
1. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ด้านการเพิ่มศักยภาพ
พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้า
พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมใน อย่างเป็นระบบ
เขตปฏิรูปที่ดิน
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1. โครงการจัดระดับพื้นที่ตาม
ศักยภาพในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
พัฒนา
- กิจกรรมการศึกษาการออกแบบ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
- แหล่งน้าขนาดใหญ่
- แหล่งน้าขนาดเล็กรายแปลง
- แหล่งน้างานทาเอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดน้า พื้นที่ ส.ป.ก. (ฝาย คสล.,ฝาย
มีชีวิต,ฯลฯ)
- กิจกรรมจัดทาแผนขอรับสนับสนุน
เงินกองทุนฯเพื่อใช้ในการพัฒนา
แหล่งน้าในเขตปฏิรูปที่ดินตามระดับ
ศักยภาพ

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการทาการเกษตร
(Thailand 4.0)

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายด้านการใช้
เครื่องจักรกลภาคการเกษตร
2. โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิ
สารสนเทศ (GIS)
วางแผนการผลิต
3. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใน
โรงเรือน
4. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรปราณีต
5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
6. โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร
7. โครงการสร้างทายาทเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
1. โครงการส่งเสริมการผลิต
การเกษตรตามมาตรฐาน GAP
2. โครงการส่งเสริมการผลิต
การเกษตรตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

3. พัฒนาการผลิตและ
บริหารจัดการสินค้า
เกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
2. พัฒนาคุณภาพดินให้
เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรม

1.โครงการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อทาแผนพัฒนาที่ดิน
รายแปลง
- กิจกรรมจัดทาบันทึกความร่วมมือ
ด้านการจัดการดินรายแปลง
- กิจกรรมจัดทาแผนการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสภาพดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพ
ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินตาม
แผนที่เกษตร

3. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใน 1. โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมใน
เขตปฏิรูปที่ดินให้มีความ เขตปฏิรูปที่ดินด้วยศาสตร์พระราชา
ยั่งยืน
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ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

3. โครงการพัฒนาระบบเติมอากาศ
ในการผลิตปุ๋ยหมัก
4. โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวม
ผลผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน
5. โครงการส่งเสริมการทาเกษตร
แปลงใหญ่
6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
7. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ระบบน้าน้อย
8. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรด้วยระบบออนไลน์
9. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความ
เป็นผู้ประกอบการ
10. โครงการสร้างและพัฒนา
อาสาสมัคร
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แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

4. ส่งเสริมและพัฒนา
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
สถาบันและการรวมกลุ่ม รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร
เกษตรกร
2. โครงการพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
3. โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตรกรรมอย่าง
สินค้าเกษตรในพื้นที่เหมาะสม
อย่างยั่งยืน
เหมาะสม
2. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
2.ส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานใน
เขตปฏิรูปที่ดิน (ถนน,
ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์)

แผนปฏิบัติการที่ 3
1. สร้างรูปแบบการพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้
ชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูป เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
2. พัฒนาเกษตรกรด้วย
2. โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
เกษตรกร
3. โครงการระบบวนเกษตร
4. โครงการเกษตรกรรมทางเลือก
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1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการสารวจความต้องการ
และจัดหาเครื่องจักรกลสนับสนุน
การดาเนินงานของสถาบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

1. โครงการจัดทาและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินแบบ
บูรณาการโดยเกษตรกรเป็น
ศูนย์กลาง
1. โครงการสร้าง และพัฒนา
ต้นแบบ/ผู้นาเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
2. โครงการขยายผลองค์ ความรู้
และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

3. การบริหารจัดการ
1. โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งน้า
โครงสร้างพื้นฐานในเขต ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการปรับปรุงแหล่งน้าและ
พัฒนาระบบกระจายน้าเพื่อ
การเกษตร
3. โครงการสร้างและพัฒนาระบบ
ขนส่งสินค้าเกษตร

3. ยกระดับ และพัฒนา
รายได้ให้เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน

4.ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ที่ดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

1. โครงการทาเกษตรตามแนวระดับ
2. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น
ตามแนวกันชน (Buffer Zone)
4. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชน “สร้างป่า สร้างรายได้”
5. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจา
จังหวัด
6. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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1. โครงการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ครบวงจร
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนต้นแบบ
ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมทาง
การเกษตร
4. โครงการพัฒนาอาชีพนอกภาค
การเกษตรเพื่อเสริมรายได้
1. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ 1. เพิ่มรายได้เงินกองทุน
สนับสนุนเงินกองทุน เพือ่ สนับสนุนงานปฏิรูป
เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ที่ดนิ
อย่างคุ้มค่า

โครงการ กิจกรรม

1. การจัดทาโครงการขอเงิน
สนับสนุนงบประมาณสมทบเข้า
กองทุน
2. การเร่งรัดการจัดเก็บหนี้สินและ
รายได้เงินกองทุน
3. การจัดทาร่าง/ปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการเงินกองทุน
4. การเพิ่มช่องทางการชาระหนี้
5. การติดตามการใช้ประโยชน์ใน
กิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องเพื่อนา
เงินเข้ากองทุน

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

5. สร้างและพัฒนาผู้สืบ
ทอดอาชีพเกษตรกรรมใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
แผนปฏิบัติการที่ 4
1. พัฒนาระบบบริหาร
ด้านการสนับสนุนเงินทุน จัดการกองทุนการปฏิรูป
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่าง
เกษตรกรรม
มีประสิทธิภาพ
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1. โครงการสร้าง และพัฒนา
เกษตรกรรุ่น หรือผู้สืบทอดภาค
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
- กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
(front office)
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการภายใน (back office)
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ความรู้
ผ่านเทคโนโลยี E-learning
- กิจกรรมพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ด้านการเงินกองทุนฯที่ทันสมัย

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

2. การสนับสนุนเงินทุน
เพื่อการปฏิรูปที่ดิน

1. การสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุน
แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. โครการจัดซื้อที่ดิน
3. การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
4. การจ่ายค่าชดเชยการพัฒนาที่ดิน
หรือค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกรที่
ประสงค์จะคืนที่ดินให้แก่เกษตรกร
5. การติดตามและประเมินผลการใช้
เงินกองทุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกองทุน
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
กองทุน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงินกองทุน
4. โครงการติดตามผลการประเมินการ
ดาเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ

3. การบริหารจัดการ
กองทุน

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
- กิจกรรมพัฒนาแผนที่มูลค่าที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
- กิจกรรมศึกษาและปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธี
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการองค์การ

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนฯ
1. กลยุทธ์การพัฒนา
1. โครงการเตรียมความพร้อมนัก
แผนปฏิบัติการที่ 5
องค์การตามแนวทางการ บริหารตามเส้นทางความก้าวหน้าใน ด้านด้านการพัฒนา
จัดการองค์การสู่ความเป็น สายอาชีพ
องค์การ
เลิศ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก.
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. การยกระดับความพร้อมด้าน
ภาษาสู่ความเป็นสากล
4. โครงการกิจกรรมออกกาลังกาย
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แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

1. พัฒนาหน่วยงานของรัฐ 1. โครงการเชิงปฏิบัติการ “การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง
วิเคราะห์จัดทากรอบอัตรากาลัง”
ของ ส.ป.ก.
2. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาอัตรากาลังของ ส.ป.ก.
3. โครงการจัดการความรู้ของ ส.ป.ก.
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรให้พร้อมรับการทางาน
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของ ส.ป.ก.
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกใน
การทางาน และการให้บริการเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

2. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกาลังคน
และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม
2. โครงการวางแผนกาลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
3. โครงการทบทวนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
4. โครงการออกแบบก่อสร้างและ
ระบบบริหารงานราชการใหม่
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
6. โครงการพัฒนาองค์การตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด
7. โครงการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
สารวจออนไลน์

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคน และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ราชการ
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7. โครงการจัดทาคู่มือการบริหาร
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติ
8. โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการยุคใหม่
ให้ได้มาตรฐานเป็นธรรมและโปร่งใส
1. โครงการวางแผนกาลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. เพื่อรองรับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน
2. โครงการส่งเสริมให้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร
3. โครงการเร่งรัดสรรหา บุคลากรรุ่น
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าสู่องค์การ
4. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยม
ของ ส.ป.ก. เพื่อมุ่งเน้นการทางานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และยกระดับการ
ให้บริการของภาครัฐ
5. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสู่ความ
สมดุล

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

8. โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ได้มาตรฐาน
9. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ
10. โครงการบริหารความต่อเนื่องใน
การเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
11. โครงการส่งเสริมให้ ส.ป.ก.จัดทา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน/ลดค่าใช้จ่าย วางระบบ
การลดต้นทุนในการดาเนินงาน
12. โครงการส่งเสริมให้มีการนา
รูปแบบการใช้บริการร่วมเพื่อ
ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย
13. โครงการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในองค์การ
14. โครงการวางระบบการบริหาร
สินทรัพย์อย่างครบวงจร
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แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

ุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 60- 64
ประเด็น ุทธศาสตร์

ก ุทธ์

โครงการ กิจกรรม

ประเด็น
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6
ก ุทธ์
โครงการ กิจกรรมริเริ่ม

15. โครงการปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้มีลักษณะแบบยึด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก
3. การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อต้าน
คอรัปชั่น

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
3. โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. สร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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1. โครงการสานสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
2. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานของ ส.ป.ก.
3. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเขต
ปฏิรูปที่ดินของบุคลากร ส.ป.ก.

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์
พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินที่
ได้รับการ
บริหาร
จัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1.เร่งรัดการ
จัดหาที่ดิน
เพื่อนามา
ปฏิรูปที่ดิน

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2565
5,000

บาท
-

แหล่งที่มา
-

1. โครงการจัดซื้อ จานวนพื้นที่เอกชนที่
ที่ดินเอกชน
สามารถจัดซื้อได้

ไร่

2561
5,000

2. โครงการจัดหา จานวนพื้นที่ที่ดินรัฐที่
ที่ดินของรัฐ
สามารถจัดหาได้

ไร่

0

0

-

200

400

-

-

3. โครงการยึดคืน จานวนพื้นที่ยึดคืน ส.ป.ก.
พื้นที่ ส.ป.ก. ตาม ตามคาสั่ง คชส.
คาสั่ง คชส.

พื้นที่

27

30

40

50

60

-

-

4. โครงการศึกษา จานวนพื้นที่ที่เกษตรกรไม่
สารวจพื้นที่จาก ประสงค์จะเข้าทาประโยชน์
เกษตรกรทีไ่ ม่
และขอรับค่าชดเชย
ประสงค์จะเข้าทา
ประโยชน์และ
ขอรับค่าชดเชย

ไร่

0

0

0

10

20

-

-

โครงการ

1

1

1

1

1

2,500,000,000

เงินนอก
งบประมาณ

5. โครงการจัดทา จานวนพื้นที่เอกชนที่
แผนการขอใช้
สามารถจัดหาเพื่อนามา
เงินกองทุนปฏิรูป ปฏิรูปที่ดิน
ที่ดินเพื่อ
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2562
5,000

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
5,000
5,000

วงเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6. โครงการจัดทา ฐานข้อมูลที่ดินที่เกษตรกร
ฐานข้อมูลที่ดินที่ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
เกษตรกรไม่
ส.ป.ก.
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ส.ป.ก.
จัดที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดที่ดิน
เกษตรกรรม

หน่วยนับ

ฐานข้อมูล

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
จัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

ราย

2. โครงการ
จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและ จัดที่ดินทากินตามนโยบาย
พัฒนาโครงสร้าง คทช.
พื้นฐานที่ดินแปลง
รวม

ราย

3. โครงการจัด
จานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ที่ดินทากินตาม
จัดระบบทีด่ ิน
นโยบาย คทช./
งานจัดระบบทีด่ ิน

พื้นที่

2561

2562

0

0

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

1

1

วงเงิน
(บาท)
2565

บาท

แหล่งที่มา

1

-

-

1,200,332,700

งบประมาณ

63,000

63,000

63,000

63,000

500

500

500

500

500

375,024,900

งบประมาณ

27

30

40

50

60

500,000,000

งบประมาณ

63,000
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หมายเหตุ

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

วงเงิน
(บาท)

2561

2562

2565

ไร่

0

260,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5. โครงการแผนที่ จานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
One Map ของ แก้ไขผลกระทบจากการใช้
ส.ป.ก.
แผนที่ One Map

จังหวัด

0

0

0

72

72

6. โครงการขอรับ จานวนโครงการที่ขอใช้
สนับสนุน
เงินกองทุนฯ
เงินกองทุนฯเพื่อ
ใช้ในการจัดที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

โครงการ

1

1

1

1

1

บาท

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

ในพื้นที่ ส.ป.ก.
4. โครงการการ
ปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดิน
มาตรฐาน RTK
GNSS
NETWORK

จานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการปรับปรุง
มาตรฐานการสารวจรังวัด
สารสนเทศด้านการจัดที่ดิน
และสามารถนาไปใช้
ปฏิบัติงานได้
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357,640,000

-

250,000,000

งบประมาณ

-

เงินนอก
งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7. โครงการจัดทา คู่มือการจัดทีด่ ินรัฐ / ที่ดิน
คู่มือการจัดทีด่ ิน ชุมชน / ที่ดินเอกชน และ
รัฐ/ที่ดินชุมชน/ การเผยแพร่คู่มือ
ที่ดินเอกชน

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
งานด้านจัด
ที่ดิน

8. โครงการ
ตรวจสอบและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัด
ที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

จานวนพื้นที่ที่มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูล

1. โครงการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการด้าน
บริหารจัดการ
พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
(กิจกรรม
ศูนย์บริการ

จานวนศูนย์บริการ
ประชาชนใน ส.ป.ก.
จังหวัด

หน่วยนับ
ฉบับ

ไร่

ศูนย์

2561
0

2562
0

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
1
1

วงเงิน
(บาท)
2565
1

2,800,0 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
00

0

10

74

20

25

27

บาท
-

แหล่งที่มา
-

-

-

309,820,600

ปี 2562
เงินนอก
ประมาณ
ปี 25632565 ใช้เงิน
งบประมาณ

หมายเหตุ
โครงการ
ริเริม่

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

2561

2562

แนวทาง

0

0

1

แปลง

0

0

350,000

วงเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

2565

บาท

แหล่งที่มา

2

3

-

-

โครงการ
ริเริม่

350,000

350,000

-

-

โครงการ
ริเริม่

ประชาชนใน
ส.ป.ก.จังหวัด)
2. โครงการจัดทา ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการแก้ไข ที่ดนิ และเกษตรกรในเขต
ปัญหาที่ดินและ ปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกร
3.โครงการ
จานวนแปลงที่มีการ
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัด
ที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
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แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ
การถือครอง
และใช้
ประโยชน์
ที่ดิน

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
ตรวจสอบการถือ
ครองที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
โครงการศึกษา
ระบบและกลไก
การตรวจสอบการ
ถือครองที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบสิทธิ
และการใช้
ประโยชน์ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการเพิม่
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การตรวจสอบ
สิทธิ การใช้
ประโยชน์ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

ตัวชี้วัด
จานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ตรวจสอบถือครองที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
ระบบการตรวจสอบการถือ
ครอง การติดตามการทา
ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวนฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบสิทธิการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน

จานวนพื้นที่ในการ
ตรวจสอบสิทธิและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
718,000 718,000

วงเงิน
(บาท)
บาท
375,024,900

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ไร่

2561
0

2562
0

ระบบ

1

1

1

1

1

-

-

โครงการ
ริเริม่

ฐาน
ข้อมูล

0

0

1

1

1

-

-

โครงการ
ริเริม่

ไร่

0

0

718,000

718,000

718,000

-

-

โครงการ
ริเริม่
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2565
718,000

หมายเหตุ
โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ปรับปรุง
ระเบียบข้อ
กฎหมายปฏิรูป
ที่ดินเพือ่
เกษตรกรรมให้
ทันสมัย
ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศให้
เชื่อมโยงและ
สนับสนุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไข
ระเบียบ ข้อ
กฎหมายปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

จานวนระเบียบและข้อ
กฎหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการ

เรื่อง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ส.ป.ก.

จานวนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถ
ให้บริการแก่เกษตรกรและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ฐาน
ข้อมูล

2561
1

2562
1

0

0
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ค่าเป้าหมาย
2563
2564
1
1

1

1

วงเงิน
(บาท)
2565
1

บาท
-

แหล่งที่มา
-

1

-

-

หมายเหตุ

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 2 ด้านการเพิ่มศัก าพพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์
พื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
การผลิตทาง
การเกษตร

กลยุทธ์
1. เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
พัฒนา
ปรับปรุงแหลง
น้าอย่างเป็น
ระบบ

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
บาท

แหล่งที่มา

1. โครงการเพิ่ม จานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป
พื้นที่ชลประทาน ทีด่ ินที่ได้รับการออกแบบ
พัฒนาแหล่งน้า

แห่ง

2561
50

2. โครงการจัด
ระดับพื้นที่ตาม
ศักยภาพในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การพัฒนา

จานวนพื้นที่ได้รับประโยชน์
ในพื้นที่ ส.ป.ก.

ไร่

0

0

1 ล้าน

1.5 ล้าน

2 ล้าน

150,000,000

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

3. โครงการ
พัฒนาแหล่งน้า
และระบบ
กระจายน้าในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

จานวนครัวเรือนเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งน้าอย่าง
เป็นระบบ

ครัวเรือน

0

0

100,000

150,000

200,000

-

-

โครงการ
ริเริม่

4. โครงการ
ก่อสร้างถนน
Soil, Cement
พื้นที่แปลงรวม

จานวนระยะทางในเขต
ปฏิรูปที่ดินทีไ่ ด้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

กม.

0

0

500

500

500

-

-

โครงการ
ริเริม่
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2562
17

2563
18

2564
19

2565
20

308,376,100

งบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการที่ 2 ด้านการเพิ่มศัก าพพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2. พัฒนา
คุณภาพดินให้
เหมาะสมต่อ
การ
เกษตรกรรม

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
พระราชดาริ
(แฝก)

2. โครงการ
สารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อทา
แผนพัฒนาที่ดิน
รายแปลง
3. โครงการ
พัฒนาและฟื้นฟู
สภาพที่ดินราย
แปลงในเขต
ปฏิรูปที่ดินตาม
แผนที่เกษตร
3. ฟื้นฟู
1. โครงการ
สภาพแวดล้อม บริหารจัดการ
ในเขตปฏิรูป พื้นที่เกษตรตาม
ที่ดินให้มีความ แผนที่เกษตร
ยั่งยืน
เชิงรุก
(Agri-Map)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
บาท

2561
2562
2563
2564
2565
3,037,500 3,092,600 3,095,000 3,097,500 3,100,000 252,953,600

แหล่งที่มา

จานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาด้วยการปลูก
หญ้าแฝก

กล้า

จานวนแปลงเกษตรกรรมที่
ได้รับการจัดทาแผนพัฒนา

แปลง

0

0

0

5,000

5,000

-

-

จานวนแปลงที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟูสภาพดินให้มี
ศักยภาพมากขึ้น

ไร่

20,000

8,000

8,000

8,000

8,000

130,276,900

งบประมาณ

จานวนพื้นที่ที่มีการส่งเสริม
ให้มีการปรับเปลีย่ นให้
เหมาะสม

จังหวัด

0

0

10

10

20

69,313,600

งบประมาณ

79

หมายเหตุ

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 2 ด้านการเพิ่มศัก าพพืนที่เพื่อเกษตรกรรม นเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม
2. โครงการ
พระราชดาริ
3. โครงการ
พัฒนาระบบ
กสิกรรมในเขต
ปฏิรูปที่ดินด้วย
ศาสตร์พระราชา
สู่ความยั่งยืน

4. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
(ถนน,ไฟฟ้า,
ประปา,
โทรศัพท์)

ตัวชี้วัด
จานวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดาริ
1. จานวนพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการพัฒนา
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา 2. จานวน
เกษตรกรทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรูด้ ้วย
ศาสตร์พระราชา
จานวนแผนการจัดหาความ
ร่วมมือในการสนับสนุน
ระบบสาธารณูปโภค

1. โครงการ
สารวจความ
ต้องการและ
จัดหาความ
ร่วมมือในการ
สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภค
2. โครงการจัดทา จานวนแผนพัฒนา
แผนพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคในเขต
สาธารณูปโภคใน ปฏิรูปที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
บาท

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

ราย

2561
2,507

2562
2,630

2563
2,630

2564
2,760

2565
2,760

490,514,400

งบประมาณ

ไร่

14,100

14,100

4,000

4,000

4,000

113,864,200

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

แผน

0

0

1

1

1

-

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

แผน

0

0

1

1

1

-

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

80

แผนปฏิบัติการที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณ าพ ีวิตเกษตรกร นเขตปฏิรูปที่ดินอ างมีประสิทธิ าพแ ะ ั่ง ืน
เป้าประสงค์
เกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดินมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และ
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรม
ในพื้นที่ ส.
ป.ก. ได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
จานวนแผนการพัฒนา
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรระดับจังหวัด

หน่วยนับ
2562
0

2,200

1. สร้าง
รูปแบบการ
พัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมโดยใช้
เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลาง

1. โครงการ
จัดทาและ
ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
แบบบูรณาการ
โดยเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง

2. พัฒนา
เกษตรกรด้วย
ผู้นาเกษตรกร

1. โครงการสร้าง จานวนผู้นาเกษตรกรในเขต
และพัฒนา
ปฏิรูปที่ดินทีไ่ ด้รับการ
ต้นแบบ/ผู้นา
ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ราย

2,200

2. โครงการขยาย
ผลองค์ความรู้
และการสร้าง
เครือข่าย
เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ราย

0

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ได้รับความช่วยเหลือจาก
ต้นแบบ/ผู้นาเกษตรกร

จังหวัด

2561
0

81

0

ค่าเป้าหมาย
2563
72

วงเงิน
(บาท)
2564
72

2565
72

2,500

2,500

2,500

12,500

12,500

12,500

บาท
-

แหล่งที่มา
-

หมายเหตุ
โครงการ
ริเริม่

17,144,400 งบประมาณ

119,291,500

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิ
ารที
ณณ าพ
รรูปูปทีที่ด่ดินินออนเขตปฏิ
างมี
ิการที่ 2ฒฒนาคุ
ด้นาคุ
านการเพิ
าพพืนทีนเขตปฏิ
่เพื่อเกษตรกรรม
รูปททีทธิ่ดธิ ินาพแ
แผนปฏิบบัตัติกิกแผนปฏิ
ารที่ ่ 33 ด้บด้าาัตนการพั
นการพั
าพ่มศัีวีวกิติตเกษตรกร
เกษตรกร
นเขตปฏิ
างมีปประสิ
ระสิ
าพแ ะะ ั่งั่ง ืนืน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

3. โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
3. ยกระดับ
1. โครงการ
และพัฒนา
เชื่อมโยงระบบ
รายได้ให้
ส่งเสริมเกษตร
เกษตรกรอย่าง แบบแปลงใหญ่
ยั่งยืน
ครบวงจร
2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต และการ
บริหารจัดการ
สินค้าเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
3. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพชุมชน
ต้นแบบในเขต
ปฏิรูปที่ดินด้วย
นวัตกรรมทาง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
บาท

แหล่งที่มา

จานวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)

ศูนย์

2561
140

จานวนเครือข่ายพื้นที่แปลง
ใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การส่งเสริมและยกระดับ
การพัฒนา

เครือข่าย

0

0

10

20

30

จานวนรายได้ของเกษตรกร

บาท

0

0

62,000

62,000

62,000

-

-

โครงการ
ริเริม่

จานวนชุมชนต้นแบบด้าน
นวัติกรรมการเกษตร

ชุมชน

0

0

-

7

7

-

-

โครงการ
ริเริม่

82

2562
140

2563
140

2564
140

2565
140

39,493,200 งบประมาณ

367,260,500 งบประมาณ

หมายเหตุ

โครงการ
ริเริม่

ิการที่ 2ฒด้นาคุ
านการเพิ
าพพืนทีนเขตปฏิ
่เพื่อเกษตรกรรม
รูปททีธิ่ดินาพแ ะ ั่ง ืน
แผนปฏิบัติกแผนปฏิ
ารที่ 3 ด้บาัตนการพั
ณ าพ่มศัีวกิตเกษตรกร
รูปที่ดินอนเขตปฏิ
างมีประสิ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

0

0

7

11

15

76,800

68,100

68,100

68,100

68,100

บาท

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

การเกษตร

4. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้ที่ดิน
อย่างสมดุล
และยั่งยืน

4. โครงการ
พัฒนาอาชีพนอก
การเกษตรเพื่อ
เสริมรายได้
5. โครงการ
ยกระดับรายได้
เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ลดความ
เหลื่อมล้า
1. โครงการ
เกษตรกรรม
ยั่งยืนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

จานวนเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมพัฒนาชีพนอกภาค
เกษตร
จานวนรายได้เพิ่มขี้น
ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

จานวนพื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนในเขตปฏิรปู ที่ดินได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
เข้าสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ราย

จังหวัด

ไร่

83

1,336,935,600 งบประมาณ

21,340,000 งบประมาณ

318,000,000

งบประมาณ

โครงการ
ริเริม่

ิการที่ 2ฒด้นาคุ
านการเพิ
าพพืนทีนเขตปฏิ
่เพื่อเกษตรกรรม
รูปททีธิ่ดินาพแ ะ ั่ง ืน
แผนปฏิบัติกแผนปฏิ
ารที่ 3 ด้บาัตนการพั
ณ าพ่มศัีวกิตเกษตรกร
รูปที่ดินอนเขตปฏิ
างมีประสิ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5. สร้างและ
พัฒนาผู้สืบ
ทอดอาชีพ
เกษตรกรรมใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการสร้าง จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่
และพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
หรือผูส้ ืบทอด
ภาคเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยนับ

ราย

วงเงิน
(บาท)

ค่าเป้าหมาย
2561
0

84

2562
0

2563
50

2564
100

2565
150

บาท

แหล่งที่มา

81,139,600 งบประมาณ

หมายเหตุ
โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 4 ด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป้าประสงค์
1. การ
ดาเนินงาน
กองทุนปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
ที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เกษตรกร
ในเขตปฏิรูป
ที่ดินได้รับการ
สนับสนุน
สินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่าใน
การผลิตภาค
เกษตรกรรม

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2562
0

ค่าเป้าหมาย
2563
1

หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)
2564
2

2565
2

บาท
-

หมายเหตุ

แหล่งที่มา
โครงการ
ริเริม่

1. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
กองทุนการ
ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อ
เกษตรกรรม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1. ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพรองรับการ
ทางานแบบ real time
2. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ

ระบบ

2561
0

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การ
ดาเนินงาน
กองทุนฯ

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
กองทุนฯ

1. พื้นที่รายแปลงในเขต
ปฏิรูปที่ดินมีราคาประเมิน
มูลค่าได้มาตรฐาน

จังหวัด

0

5

10

20

37

-

-

2. เกษตรกรที่สามารถชาระ
หนี้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้ารับการอบรม

จังหวัด

6

7

7

7

7

-

-
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โครงการ
ริเริม่

แผนปฏิบัติการที่ 4 ด้านการสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
3. พื้นที่โครงการกองทุน
ที่ดินได้รับการพัฒนาตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
กองทุนฯได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. การติดตามหนี้รายบุคคล
ตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
6. มีการปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธี
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง

วงเงิน
(บาท)

จังหวัด

2561
0

2562
2

ค่าเป้าหมาย
2563
3

ครั้ง

3

3

3

3

3

-

-

จังหวัด

0

72

72

72

72

-

-

เรื่อง

1

1

1

1

1

-

-

หน่วยนับ
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2564
6

2565
12

บาท
-

แหล่งที่มา
-

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
พัฒนา ส.ป.ก.
ให้เป็นองค์การ
สมัยใหม่
(High
Performance
Organization
:HPO)

กลยุทธ์
1. พัฒนา
หน่วยงานของ
รัฐให้มีขีด
สมรรถนะสูง

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2564
72

2565
72

บาท
-

แหล่งเงิน
-

1. โครงการ
จานวนการเสริมสร้างความ
เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับศูนย์
เข้มแข็งให้กับ
ปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริต

ครั้ง

2561
72

2. โครงการเชิง
ปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์จัดทา
กรอบ
อัตรากาลังของ
ส.ป.ก.

ครั้ง

0

1

1

1

1

-

-

แผน

0

1

1

1

1

-

-

ส.ป.ก. มีโครงสร้าง
อัตรากาลังที่ทันสมัย

3. โครงการ
ส.ป.ก. มีแผนยุทธศาสตร์
จัดทาแผน
ด้านการพัฒนาอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ด้าน ของ ส.ป.ก.
การพัฒนา
อัตรากาลังของ
ส.ป.ก.
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2562
72

ค่าเป้าหมาย
2563
72

วงเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
กาลังคนและ
พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบราชการ

1. โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ส.ป.ก. ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร

จานวนหลักสูตรของ
หลักสูตร
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

2. โครงการ
วางแผน
กาลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ของ
ส.ป.ก. เพื่อ
รองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส.ป.ก. มีแผนยุทธศาสตร์
ด้านกาลังคนรองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน

แผน

3. เพิ่มผลิต
ภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
โดยลดต้นทุน
และส่งเสริม
นวัตกรรม

1. โครงการ
ทบทวนเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
และการวางแผน
สืบทอดตาแหน่ง

จานวนแผนการทบทวน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่ได้รับการ
ปรับปรุง

แผน

2561
18

2562
18

0

0

ค่าเป้าหมาย
2563
18

1

วงเงิน
(บาท)
2564
18

2565
18

1

1

บาท
แหล่งเงิน
24,444,350 งบประมาณ

-

2

2

88

2

2

2

-

-

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4. สร้างความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม และ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการ
จานวนพื้นที่ที่ได้รับการปลูก
ส่งเสริมการปลูก ป่าของบุคลากร ส.ป.ก.
ป่าเขตปฏิรูป
ที่ดินของ
บุคลากร ส.ป.ก.

หน่วย
นับ

ไร่

2561

2562

1

1

89

ค่าเป้าหมาย
2563

1

วงเงิน
(บาท)
2564

2565

บาท

แหล่งเงิน

1

1

-

-

หมายเหตุ

บทที่ 4
การติดตามแ ะประเมินผ
การติดตามแ ะประเมินผ แผนปฏิบัติการ
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมฯ (2) ด้าน
การเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมฯ (3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (4) ด้านการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ และ (5) ด้านการพัฒนาองค์การ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่
สาคัญ และจาเป็นต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการพัฒนางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตาม และประเมิน ผล จะทาให้ ส.ป.ก. สามารถมองภาพการขับเคลื่ อนงานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
ผลผลิต และผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ้น การประเมินผลแผนปฏิบัติการจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนงานที่กาหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร แผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้หรือไม่ พื้นที่ ส.ป.ก. ได้รับการพัฒนาพื้นที่เท่าใด ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หรือไม่ และแผนปฏิบัติการดังกล่าวสามารถสร้างความผาสุกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมากขึ้นหรือไม่
อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ต่อไป
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ นการจั ดทาและขับเคลื่ อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ปี 2561-2565 ประสบผลสาเร็จ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้
กาหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. การติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไปสู่การปฏิบัติ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็น
แผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ของการติดตามแ ะประเมินผ
1. เพื่อดาเนินการประเมินผลและติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.
ในการแปลงนโยบายของ ส.ป.ก. ไปสู่ภาคปฏิบัติ
2. เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะๆ
และเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
4. เพื่อให้ ส.ป.ก. รับรู้ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการจากการขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมของ ส.ป.ก. ในระดับพื้นที่ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนทัศน์ในการ
ทางาน และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป
90

วิธีการติดตามแ ะประเมินผ
1. จัดตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.
2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.
3. วางแผนการเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.
4. ประมวลผลข้อมูล
5. สรุปข้อมูลติดตามและประเมินผล
6. ประชุมคณะทางานติดตามและประเมินผล
7. นาเสนอผลการติดตามและประเมินผลรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ประโ น์ที่คาดวาจะได้รับ
1. ผู้บริหารมีสารสนเทศประกอบการกากับ ควบคุม และเร่งรัดการดาเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
2. มี ส ารสนเทศประกอบการปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก าร และประกอบการจั ด ท าแผนการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป
3. มีข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนาข้อมูล ดังกล่ าวมาวิเคราะห์ กระบวนการ
ทางานของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก

92

าคผนวกที่ 1
รา ะเอี ดการเสนอขอความเห็น อบแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 61- 6

93

าคผนวก
กรอบนโ บา ที่เกี่ วข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งนี้ ได้มีการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนา
การเกษตร 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนนโยบายรั ฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูล ในการ
กาหนดทิศทางการดาเนินการของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561 - 2565
1.1 ุทธศาสตร์ าติ ระ ะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว ในมิติและระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือที่เรียกสั้น ๆ
คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างรายได้ระดับสูงได้ ประเทศก้าวพ้น
ประเทศกาลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีมีความสุข
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 แผนปฏิบัติการ ได้แก่
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ในส่วนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แนวทางที่ 1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
แนวทางที่ 1 วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คือ ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นรากฐาน
เบื้องต้นของการผลิตทางเกษตร จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดาเนินการปฏิรูปที่ดิน พร้อมกับการจัดระบบการ
ผลิตและจาหน่ายผลผลิต การก้าวพ้นกับดักประเทศกาลังพัฒนา ต้องยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานด้ว ย
นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ การสร้างมาตรฐานสินค้า ก็เป็น
อีกหนึ่ งปั จ จั ย ที่ช่ว ยสร้ างความเข้มแข็งในการขายสิ นค้า สิ นค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ก็เป็น
ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากคนให้มาสนใจในสุขภาพมากขึ้น
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ะสังคมแหง าติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 60 – 64)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่ ง ยื น ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ครั้ ง นี้ ได้ จั ด ท าบนพื้ น ฐานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ ความส าคัญกับการมีส่ว นร่ว มของภาคีการพัฒ นา
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
95

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ มแข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั นได้ อ ย่ างยั่ ง ยื น โดยเน้น การพัฒ นาภาค
การเกษตรไทยให้มีความสามารถในการผลิตจากเดิม ๆ ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ให้ขยายตัวเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3 โดยเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/ปี/ครัวเรือน พร้อมทั้ง
ยกระดั บ สิ น ค้ า เกษตรให้ มี ม าตรฐาน มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งขี ด
ความสามารถการแข่ง ขัน ในเชิงธุ ร กิ จ ของภาคบริก าร อีกทั้ งการปรับ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและกฎระเบีย บ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมและอ านวยความสะดวกการ ค้ า การลงทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบเนื่องมาจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรม และแนวโน้มการขาด
แคลนน้ าในอนาคต ยุ ทธศาสตร์ นี้ มุ่ง เน้ น ที่ จะรัก ษาและฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ แก้ ปัญ หาวิ กฤติ การณ์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค และเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต
1.3 แผนพั ฒ นาการเกษตร น วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แ ะสั ง คมแห ง าติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
1.3.1. กรอบแนวคิด แ ะทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร
เน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559)
โดยเน้น “เกษตรกร”เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน จะให้ความสาคัญกับการ
รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดัน ให้สามารถดาเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาขยายผลและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกร
มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
เป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ได้แก่
1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ในปี 2564
2) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564
3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
4) จ านวนงานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ต กรรมด้ า นการเกษตรถู ก นาไปใช้ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5) ทรัพยากรการเกษตรได้รั บการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) เพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้มีความมั่นคงละภาคภูมิใจใน การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพของเกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกษตร
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เน้นการขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่
ภาคการเกษตร
4) สร้างระบบสวัสดิการและดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินให้กับเกษตรกร
5) ส่ ง เสริ ม การท าการเกษตรยั่ ง ยื น ให้ เ ห็ น ผลในทางปฏิ บั ติ โดยเฉพาะการท าเกษตร แบบ
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
6) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ให้สามารถ
บริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด
7) สร้ างการรวมกลุ่มเกษตรกรให้ เข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
แนวทางการพัฒนา
1) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตรใช้การตลาดนาการผลิต
สินค้าเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกรและเอกชน
2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
3) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทานสิ น ค้ า เกษตร สนั บ สนุ น การจั ด การองค์ ค วามรู้
ด้านโลจิสติกส์ สินค้าเกษตรและโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการขนส่งการผลิตร่วมกัน
4) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับ
สินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นจุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร
5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร
6) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
7) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตรกร
8) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
9) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่ง
จะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ ให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครั ฐและเอกชนในการลงทุน เพื่อการวิจั ยและพัฒนา โดยกาหนดกรอบงานวิจัย และสร้างนวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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4) ส่ ง เสริ ม การน างานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาใช้ ป ระโยชน์ เน้ นสร้ า งการเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยขับ เคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัด
2) เน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุน
กิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
3) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) บริหารจัดการทรัพยากรน้าบริหารจัดการพื้นที่ทากินทางการเกษตร
5) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
1.4 นโ บา รัฐบา พ เอก ประ ุทธ์ จันทร์โอ า
รัฐบาลที่นาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวคิด และใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ซึ่งมีนโยบาย
ในเรื่องต่าง ๆ จาแนกออกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ประกอบด้วย 2 นโยบายหลัก คือ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 15) ในด้านเกษตรกรรมดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้ส อดคล้ องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการแบ่งเขตเพื่อปลูกพืช ผลแต่ล ะชนิดและการ
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สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได้
ข้อ 17) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
นโยบายที่ 9
การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อ3) เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัด
ที่ดินของชุมชน
ข้อ 4) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้าของประเทศให้ เ ป็ นเอกภาพในทุก มิ ติทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณ ภาพจั ดให้ มีแ ผนบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ าของประเทศและมี ก ระบวนการบู รณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. นโ บา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์ (นา กฤษฎา บุญรา )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560โดยเน้นการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะต้องบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ทุกโครงการที่ดาเนินการต้องสามารถจับ
ต้องได้ สานต่อนโยบายเดิมของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
นโยบายการยกกระดาษ A4 มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนลงได้ร้อยละ
20และเพิ่มผลผลิ ต ร้ อยละ 20 คือดาเนิ น งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กาหนดในปี
พ.ศ. 2559 และต่อเนื่องปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 9 เรื่อง ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาช่วย ซึ่งนโยบาย 9 เรื่องดังกล่าวประกอบด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ด้วยเครื่องมือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri – Map)
4) มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP และเกษตรอินทรีย์)
5) เกษตรทฤษฎีใหม่/ผสมผสาน
6) ธนาคารสินค้าเกษตร
7) แผนผลิตข้าวครบวงจร
8) การจัดที่ดินทากินของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9) ระบบส่งน้า/กระจายน้า
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ที่มา : สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
ภาพที่ 1 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. คือการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีแนวคิด
นาที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 แสนไร่ มาจัดสรรใหม่ ด้วยวิธีการ แบ่งเป็นพื้นที่ทาการเกษตร 5 ไร่ พื้นที่
อยู่อาศัย 1 ไร่ พื้นที่แปลงรวม เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าไปพัฒนาที่ดิน
ทาถนน แบ่งแปลง เหมือนพื้น ที่จั ดสรร แต่เป็นพื้นที่ทาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่คัดเลือก
เกษตรกรเข้าไปอยู่ ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดหาที่ดิน และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้โดยการนา Agri - Map เข้าไปจับในพื้นที่ต่าง ๆ
ถ้าสามารถดาเนินการครบทั้งระบบ เกษตรกรจะอยู่ได้จริงและไม่ขายที่ดิน
นอกจากนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย
3 ต. ได้แก่ ต่อ - เติม - แต่ง โดย
“ต่อ” คือ การสานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีการขยายผล
ต่อเนื่อง
“เติม” คือ การเพิ่มรายละเอียดให้โครงการเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่ม
จานวนคน และเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น
“แต่ง” คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ ในการดาเนินงานจะผนึกกาลังในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมการปฏิ บัติงานของข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับอาเภอ และจังหวัด โดยปรับโครงสร้างการทางาน
ให้สามารถบูรณาการทางานร่วมกันได้อย่างแท้จริง
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ที่มา : สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
ภาพที่ 2 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช)

ที่มา : สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
ภาพที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 (ต่อ - เติม - แต่ง)
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ที่มา : สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
ภาพที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 (ต่อ - เติม - แต่ง)
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าคผนวก 3
ระดับของแผนงาน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จาแนกแผนงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอื่นๆ ต้อง
มุ่งเน้นให้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนด แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งอาจกาหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางใน
การปฏิบัติ ในแผนระดับ 3 ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการและสอดคล้อง
กับแผนระดับที่ 1 และ ดังภาพ

1. แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หมายถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการกาหนดแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 65)
2. แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผนหลัก ดังนี้
2.1 “แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” หมายความว่ า แผนมาบทเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
มาตรา 3)
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2.2 “แผนปฏิ รู ป ประเทศ” หมายถึ ง แผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น งานปฏิ รู ป ประเทศตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
2.3 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หมายความว่า แผนสาหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง 5 ปี
2.4 “แผนความมั่น คง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่ งชาติ ”
ตามกฎหมายที่ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายหลั กของชาติที่เป็นกรอบหรือ
ทิศทางในการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ
หมายเหตุ : คาว่า “แผนแม่บท.....ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน...” “แผนการปฏิรูปประเทศด้าน………”
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ......”และ “แผนความมั่นคง”สามารถใช้กับแผน
ระดับที่ 2 เท่านั้น
3. แผนระดับ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามกฎหมายที่กาหนด หรือ
จั ดทาขึ้น ตามพัน ธกรณีห รื ออนุ สั ญญาระหว่างประเทศ รวมถึง แผนปฏิบัติก ารทุก ระดับ โดย
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ครม.มี ม ติ ก าหนดการตั้ ง ชื่ อ แผนในระดั บ ที่ 3 ให้ ชื่ อ ว่ า
“แผนปฏิบัติการด้าน................ระยะที่ ....(พศ.......-..........)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ใน
กฏหมายก่อนที่มีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อว่า แผนแม่ บทด้าน......แผนพัฒนา
......หรือแผนอื่นๆ.........จึงจะสามารถใช่ชื่อแผนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ
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าคผนวกที่ 4
ทุ ธศาสตร์สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 63 - 67
สานั กงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีคาสั่ ง ส.ป.ก. ที่ 126/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
แต่งตั้งคณะทางานทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2560–2564 โดยมี
นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจ
ราชการ เป็นที่ปรึกษาคณะทางาน ในส่วนของคณะทางานประกอบด้วย นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อานวยการ
สานักวิชาการและแผนงาน ประธานคณะทางาน ผู้อานวยการสานัก /กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17 จังหวัด
และผู้แทนจากสานัก /กอง/ศูนย์ ซึ่งการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนงานของผู้บริหาร ส.ป.ก. เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ตรงกับบริบทปัจจุบันของ
หน่วยงาน มีความเป็นเอกภาพ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
คณะทางานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ จานวน 4 ครั้ง โดยเชิญ
ที่ปรึกษาจากภายนอกที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้และคาแนะนาใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
การสัมมนาครังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 14 กุม าพันธ์ 61
ณ โรงแรม ูริมาศ บี โฮเต็ แอนด์สปา จังหวัดระ อง
คณะท างานและผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย Balanced Scorecard, Strategy map และ SWOT Analysis และคณะทางาน
ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
สัมมนาครังที่ ระหวางวันที่ 1– 3 กุม าพันธ์ พ.ศ. 61
ณ โรงแรมคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทางานและผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันทบทวน และวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการ
ในการสัมมนาครั้งที่ 1 และระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สัมมนาครังที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 14มีนาคม พ.ศ. 61
ณ โรงแรมรอ ั ฮิ ์ รีสอร์ท กอ ์ฟ แอนด์สปา จังหวัดนครนา ก
คณะทางานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และข้อมูลจากการวิเคราะห์ในครั้งที่ 2 เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนการแปลงกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการริเริ่มต่างๆ
สัมมนาครังที่ 4 ระหวางวันที่ 1– 3 มีนาคม พ.ศ. 61
ณ โรงแรมรอ ั ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทางานและผู้เข้าร่ วมสัมมนาร่วมพิจารณาโครงการภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ และยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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าคผนวก
คาสั่งแตงตังคณะทางานทบทวนแผน ุทธศาสตร์ฯ แ ะรา ื่อผู้เข้ารวมสัมมนา
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าคผนวก 6
คาสั่งแตงตังคณะทางานพิจารณารางทบทวนแผน ุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.
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าคผนวก 7
าพกิจกรรม

การสัมมนาครังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 14 กุม าพันธ์ 61 ณ โรงแรม ูริมาศ บี โฮเต็ แอนด์สปา จังหวัดระ อง
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การสัมมนาครังที่ 2 ระหวางวันที่ 1– 3 กุม าพันธ์ พ.ศ. 61 ณ โรงแรมคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
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การสัม มนาครังที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 14 มีน าคม พ.ศ.
จ.นครนา ก
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61 ณ โรงแรมรอ ั ฮิ ์ รี สอร์ท กอ ์ ฟ แอนด์ สปา

การสั ม มนาครั งที่ 4 ระหว างวั น ที่ 21–
จ.กาญจนบุรี

23 มี น าคม พ.ศ.
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61 ณ โรงแรมรอ ั ริ เวอร์ แ คว รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา
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