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คาํนาํ 
 
 
 

  ชุดคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดิน  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะผู้จัดทําได้เรียบเรียงขึ้นเป็นเล่ม
ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบให้ตรงกับแนวท่ีกําหนดในการออกสอบ  เพื่อให้
ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 
 
     ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําชุดคู่มือ 
เตรียมสอบเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวบขึ้นจากประสบการณต์รงคณะทีมของสถาบัน THE  
BEST CENTER  ท่ีมีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ท่ีสอบได้เตรียมตวัอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมใน 
การทําข้อสอบ  
 
  อนึ่งขอให้ทุกท่านท่ีใช้ตําราเล่มนี้จงประสบกับความสําเร็จสมความมุ่งม่ันและ
ตั้งใจของท่านในตําแหน่งท่ีต้องการ พร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดทําและสถาบัน THE BEST 
CENTER ขอน้อมรับข้อบกพร่องใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและยินดีรับฟังเพื่อนําไปแก้ไขในการ
จัดพิมพ์ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
ดร.สิงห์ทอง  บัวชุม 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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คู่มือสอบนกัวิชาการปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  1 

--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ประวติัความเป็นมา 
 

    หลังเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ได้มกีลุ่มชาวไร่ชาวนา นักศึกษา 

นักการเมอืง เดนิขบวนเรียกร้องหลายคร้ัง สาเหตสุาํคัญมาจาก ปัญหาที่ดนิทาํกนิและการถูกเอารัด

เอาเปรียบจากนายทุน รัฐบาลในสมยั ฯพณฯ นายสญัญา ธรรมศักดิ์ จึงได้แก้ไขปัญหาดงักล่าว โดย

ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิารปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 

พ.ศ. 2518 โดยมหีลักการและเหตผุลดงันี้  

   "ปัจจุบันปรากฎว่า เกษตรกรกาํลังประสบความเดอืดร้อน เนื่องจากต้องสญูเสยีสทิธิ

ในที่ดนิและกลายเป็นผู้เช่าที่ดนิต้องเสยี ค่าเช่าในอตัราสงูเกนิควร ที่ดนิขาดการบาํรงุรักษา จึงทาํให้

อตัราการผลิตผลเกษตรกรรมอยู่ในระดบัตํ่า เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสยีเปรียบจาก

การเช่าที่ดนิ จึงเป็นความจาํเป็นอย่างย่ิงที่รัฐจะต้องดาํเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สดุ 

โดยวิธกีารปฏริปูที่ดนิ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมทีี่ดนิทาํกนิและให้การใช้ที่ดนิเกดิประโยชน์มากที่สดุ" 

   ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏริปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 6 

มนีาคม 2518 เรียกโดยย่อว่า ส.ป.ก. โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือดาํเนินการเกี่ยวกบัการปรับปรงุ สทิธิ

การถอืครองที่ดนิ การกระจายสทิธใินที่ดนิ ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดนิของเอกชน ที่มมีากเกนิความ

จาํเป็น ให้ไปสู่เกษตรกรที่ไม่มทีี่ดนิทาํกนิพร้องทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรงุ 

ส่งเสริม และสนับสนุน ปัจจัยการผลิตที่จาํเป็นต่าง ๆ และให้มกีารจัดตั้งกองทุนการปฏริปูที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายเพ่ือการปฏริปูที่ดนิ เพ่ือให้เกษตรกรมรีายได้ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดขีึ้น 

ความเป็นมาของการปฏิรูปทีดิ่น 

    เมื่อพูดถงึการปฏริปูที่ดนิ กม็กัจะมผู้ีเข้าใจผดิอยู่เสมอว่า เป็นวิธกีารและ

แนวความคิดที่ประเทศซ่ึง ปกครองด้วยลัทธคิอมมวินิสตน์าํมาใช้ก่อนประเทศอื่น ซ่ึงความจริงหาได้

เป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าเราได้ศึกษาถงึทฤษฎีเศรษฐกจิ ของลัทธมิาร์กซิสมแ์ล้ว เราจะพบว่าแนวความคิด

ในการกระจายการถอืครอง ที่ดนิซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตของประเทศนั้น จะไม่ มอียู่ในทฤษฎี

เศรษฐกจิแบบมาร์กซิสม ์ตรงกนัข้าม ทฤษฎีเศรษฐกจิแบบมาร์กซิสมจ์ะเน้นถงึการรวมกรรมสทิธิ์ใน

ที่ดนิ เพ่ือให้การผลิตทางการเกษตร เป็นการผลิตขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลเป็นผู้ถอืกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ 

ส่วนเกษตรกรจะไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่ดิน แต่จะมฐีานะเป็นกรรมกรในไร่นา เทา่นั้น อย่างไรกต็าม 

คอมมวินิสตเ์ป็นพวกแรกที่ได้นาํวิธกีารปฏริปูที่ดนิมาใช้เป็นเคร่ืองมอืต่อสู้ทางการเมอืงอย่างสาํคัญ

และจริงจัง จนทาํให้พวกตนประสบชัยชนะในที่ต่าง ๆ  
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   ในเร่ืองของการปฏริปูที่ดินนั้น ถ้าเราได้ศึกษาถงึความเป็นมาของมนัแล้ว เราจะ

พบว่า การปฏริปูที่ดนิเป็นกลยุทธท์างเศรษฐกจิ การเมอืง ในการปกครองประเทศซ่ึงได้ถูกนาํมาใช้

ตั้งแต่สมยัโบราณ เทา่ที่พอจะหาหลักฐานได้นั้น การปฏริปูที่ดนิเร่ิมมขีึ้นใน อาณาจักรกรีก ในสมยั

ของจักรพรรดโิซลอน (Solon) และในสมยัของจักรพรรดพิิซิสทราตสั(Pisistratus) ซ่ึงอยู่ใน

ระยะเวลา ศตวรรษที่หกก่อนคริสตก์าล ในอาณาจักรโรมนั กไ็ด้มีการปฏริปูที่ดินในสมยัของ

จักรพรรดกิราชิ (Grachi) ซ่ึงอยู่ในศตวรรษที่สอง ก่อนคริสตก์าล ต่อมาเมื่อเกดิการปฏวิัตใิหญ่ใน

ประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1789 การปฏริปูที่ดนิกไ็ด้ถูกนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมอื ในการปฏริปู

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศฝร่ังเศสในสมยันั้น  

    อย่างไรกต็าม การปฏริูปที่ดินที่ใช้ในสมัยโบราณ มีลักษณะเป็นการจัดสรรระบบการ

ถือครองกรรมสทิธิ์ในที่ดินแบบประนีประนอม และมิได้มีการดาํเนินการอย่างจริงจังมากนัก ดังนั้น 

วิธกีารปฏริูปที่ดินจึงเป็นแต่เพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผ่อนปรนความกดดัน ทางการเมือง และช่วย

ให้ผู้ปกครองประเทศได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นการสร้างเสถียรภาพทาง

การเมืองของ ประเทศได้ในระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ส่วนการปฏิรูปที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย 

การปฏวิัติใหญ่ ปี ค.ศ.1917 นั้น ได้มีการจัดระบบ การกระจายการถือครองที่ดินอย่างจริงจัง และ

ด้วยวิธรีนุแรง ซ่ึงเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปน้ัน เป็นการปฏริูปที่ดินที่ได้ก่อ ให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากมาย ซ่ึงมีบางคนเรียกการปฏิรูปที่ดินดังกล่าวว่าเป็น 

"การปฏวิัติที่ดิน" ที่ได้ช่วยให้ผู้ปกครองประเทศสามารถสร้างอาํนาจและรักษาเสถียรภาพทางการ

เมอืงภายในประเทศได้อย่างมั่นคง 

   จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปที่ดินเพ่ือที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างในฐานะความ

เป็นอยู่ของคนในสงัคม และเพ่ือสร้าง เสถียรภาพของการเมือง ทั้งนี้กโ็ดยการให้ผลประโยชน์และ

ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และชักนาํให้เขาเหล่านั้นหันมา

จงรักภักดแีละสนับสนุนรัฐบาลที่ทาํการปฏริปูที่ดนิ 

   แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ หลังการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยในปี 2476 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอแนวคิด ในการจัดระบบการ 

ถือครองที่ดิน โดยกล่าวว่า ให้รัฐบาลซ้ือที่ดินจากประชาชน ที่ต้องการขาย แล้วนาํมาพัฒนาทาํคูทาํ

คันนา จัดทาํเป็นที่ดินประกอบ การเกษตรของรัฐ เพ่ือให้เกดิประโยชน์ในการพัฒนา และมีการใช้

วิชาการสมัยใหม่ จากนั้นให้ราษฎรมาเป็นลูกจ้าง ประกอบการเกษตร ของรัฐบาล แต่แนวคิดนี้ ถูก

คัดค้านเป็นอย่างมาก ต่อมา มกีารเรียกร้องให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาที่ทาํกนิจากบุคคลหลายกลุ่ม มีทั้ง

ข้าราชการ นักการเมือง ชาวไร่ ชาวนา ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ ซ่ึงเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้

ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดิน และจัดรูปที่ดินขึ้น เพ่ือให้พิจารณากาํหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล 

ซ่ึงการเคล่ือนไหวในคร้ังนั้น ทาํให้รัฐบาลสนใจปัญหาที่ดินทาํกิน ของเกษตรกร และมีการจัดตั้ง 

กองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให้เกษตรกร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2513 เพ่ือใช้ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญ่
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ที่ เหมาะสม มาจัดสรรให้เกษตรกร ผ่อนส่ง ภายใน 15 - 20 ปี โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกนิร้อยละ 10 

ต่อปี และยังได้แต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือพิจารณาเร่ืองการปฏริูปที่ดินด้วย หลังปี 2516 ในช่วงที่

แรงผลักดันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทวีย่ิงขึ้น ชาวนา ชาวไร่ นัดชุมนุมกันหลายคร้ัง 

เพ่ือเรียกร้องขอความข่วยเหลือจจากรัฐบาล เนื่องจากความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทาํกิน รัฐบาลใน

ขณะนั้น โดย ฯพณฯ สญัญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้ตัดสนิใจแก้ไขปัญหา โดยวิธกีารปฏริูป

ที่ดิน และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ การปฏริูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

จนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2518 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2517 มาตรา 81 ความว่า "ให้รัฐพึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสทิธิ์ และสทิธใินที่ดิน เพ่ือ

ประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถงึ โดยการปฏริปูที่ดนิ และวิธกีารอื่นๆ" 

 

วิสยัทศัน ์
 

" จดัท่ีดิน สรา้งมูลค่าท่ีทํากิน พฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

คุม้ครองท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม "  

 
 

พนัธกิจ 
 

1.  จัดที่ดนิและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร  

2. ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏริปูที่ดนิ  

3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมการเรียนรู้  

4.  สนับสนุนเงนิทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกร  

 

ภารกิจการดาํเนนิงาน 

   ส.ป.ก.กาํหนดภารกจิการดาํเนินงานปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมไว้ 3 ประการ ดงันี้   

1. งานจัดที่ดนิ  

เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดนิภายใต้กฏหมายการปฏริปูที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม โดยดาํเนินการในที่ดนิ 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดนิของรัฐ และที่ดนิเอกชน  Ex
am
pl
e



คู่มือสอบนกัวิชาการปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  4 

--------------------------------------------------------------------------- 

o ในที่ดนิของรัฐ 

ส.ป.ก. จะทาํการสาํรวจรังวัด และสอบสวนสทิธใินที่ดนิ เจรจากระจายสทิธ ิลดเนื้อ

ที่และแบ่งแยกที่ดนิ (กรณมีทีี่ดนิกนิสทิธติามกฎหมาย) เพ่ือนาํมาจัดให้เกษตรกร

เช่าหรือเช่าซ้ือ หรือเข้าทาํประโยชน์ตามที่เกษตรกรได้ย่ืนคาํร้องไว้ ซ่ึงเกษตรกรจะ

ได้รับสทิธติามกฎหมายปฏริปูที่ดนิ ได้รับหนังสอืรับมอบที่ดนิ (ส.ป.ก.4-28) และ

หนังสอือนุญาตเข้าทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูที่ดนิ (ส.ป.ก.4-01) และมโีอกาสเป็น

เจ้าของที่ดนิต่อไป โดยที่ดนิของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาตทิี่เสื่อมสภาพ ที่จาํแนก

เป็นที่จัดสรรตามมตคิณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกนั ที่สา

ธารณสมบัติแผ่นดนิ และที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร  

o ในที่ดนิเอกชน 

ส.ป.ก.จะนาํที่ดนิที่จัดซ้ือหรือเวนคนืมาจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เช่า หรือผู้ไร้ที่ทาํกนิ 

หรือผู้มทีี่ดนิเลก็น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซ่ึงเกษตรกร

จะต้องเช่า หรือเช่าซ้ือจาก ส.ป.ก. และมโีอกาสเป็นเจ้าของที่ดนิต่อไป โดย ส.ป.ก.

จะจัดซ้ือ หรือเวนคืนที่ดนิจากเจ้าของที่ดนิที่มีที่ดนิเกนิกว่าพระราชบัญญัตกิาร

ปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมกาํหนด  

2. งานพัฒนา  

ดาํเนินงานในส่วนที่ไม่ซํา้ซ้อนกบัหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยให้การ

สนับสนุนเกี่ยวกบัการก่อสร้างปรับปรงุ ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งนํา้ เพ่ือ

ยกระดบัสภาพความเป็นอยู่ตามความจาํเป็น และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้นํา้เพ่ือการอปุโภค

บริโภค และการเกษตร  

3. งานเพ่ิมรายได้  

เป็นการดาํเนินงานปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้ง

สหกรณก์ารเกษตรปฏริปูที่ดนิ จัดหาสนิเช่ือและปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการรักษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาต ิและอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมตขิอง คปก. ส่งเสริมให้มกีาร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดนิสาธารณะ ที่ดนิชุมชน และที่ดนิที่จัด

ให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก.จะประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกษตรกรมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดขีึ้น ตามสภาพของท้องที่นั้นๆ สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกร  
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อํานาจหนา้ที ่

      สาํนักงานปฎิรปูทดีนิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดงันี้   

 
   1.ดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 
   2.ดาํเนินการจัดหาทดีนิเอกชน และที่ดินของรัฐ มาดาํเนินการปฎิรปูที่ดนิ ตลอด

จนถงึการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดนิให้เกษตรกรทาํประโยชน์ เช่า เช่าซ้ือ การให้กรรมสทิธิ์และการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ประสานงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและ พัฒนาองค์

ความรู้ ด้านการปฎิรปูที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
   3.ดาํเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จาํแนกการใช้ประโยชน์พัฒนาประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการทรัพยากร ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 
   4.บริหารกองทุนการปฎิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการปฏริปูที่ดินการบริหารจัดการที่ดนิของรัฐ การให้กู้ยืมเงนิสาํหรับการพัฒนาอาชีพ 

รวมตลอดถงึการใช้เงนิกองทุน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมใิห้สญูเสยีสทิธใินที่ดิน รวมทั้งการจัดทาํ

สารบบที่ดนิเพ่ือการปฎิรปูที่ดนิ 

 
   5.ปฏบิัตกิารอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที่ของสาํนักงานการ

ปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายปฏิรูปทีดิ่น 

 นโยบาย ส.ป.ก. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  

 นโยบายด้านการจัดที่ดนิ  

 นโยบายด้านการพัฒนา  

 นโยบายด้านการบริหาร  

 นโยบายด้านบุคลากร  

 นโยบายด้านกองทุนปฏริปู  

 นโยบายการกาํกบัดูแลองค์กรที่ด ีฯลฯ  
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วฒันธรรม 

   มุ่งผลสมัฤทธิ์ มีแนวคิดหลากหลาย ยึดหลักการตามนโยบาย เพ่ือประโยชน์สขุของ

เกษตรกร 

ค่านิยม 

ALRO 

   A : Achievement Motivation : การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 

   หมายถงึ ปฏบิัตหิน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ดาํเนินงานให้แล้วเสรจ็ตาม

วัตถุประสงค ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

   L : Learning and Development : การเรียนรู้และพัฒนา 

   หมายถงึ เรียนรู้และพัฒนาให้ดย่ิีงขึ้นตลอดเวลา เรียนรู้และพัฒนาตวัเองอย่าง

ต่อเนื่องและกล้าเผชิญกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

 
   R : Responsibility : ความรับผดิชอบ 

   หมายถงึ รับผดิชอบต่องานในหน้าที่ ต่อการตดัสนิใจ ต่อการกระทาํ และต่อผลงาน  

 
   O : Organizational Commitment : ความผูกพันต่อองค์กร 

   หมายถงึ ความรู้สกึดีๆ  ที่บุคลากรมต่ีอองค์กร ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา 

และมคีวามเตม็ใจที่จะงานเพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร  

เป้าประสงค ์

1. จัดที่ดนิในเขตปฏริปูที่ดินให้แก่เกษตรกร  

 
2. พ้ืนที่ในเขตปฏริปูที่ดนิได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต  

 
3. สร้างความเข้มแขง็และพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ของเกษตรกรในเขต

ปฏริปูที่ดนิ  

 
4. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกจิชุมชนในเขตปฏริปูที่ดนิอย่างย่ังยืน 

5. เพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการองค์กรปฏริปูที่ดนิ  
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ผลผลิต 

  ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดนิและคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม 

  1.จัดที่ดนิ 

   1.1 จัดที่ดนิทาํกนิ 800,000 ไร่/53,000 ราย 

   1.2 จัดที่ดนิชุมชน 1,000 ชุมชน /70,000 ราย 

   1.3 พัฒนาสทิธ ิ200,000 ราย 

  2.แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ปฏริปูที่ดิน(การศึกษาพัฒนาแหล่งนํา้) 7 จังหวดั 600,000 ไร่ 

  3.ปลูกไม้เศรษฐกจิในเขตปฏริปูที่ดนิ 10,000 ไร่  

  ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทาํกนิ 

  1.พัฒนาเกษตรกร 3,130 ราย 

   1.1 พัฒนาเกษตรกรในคณะกรรมการปฏริปูที่ดนิระดบัจังหวัด 280 ราย 69 จว. 

   1.2 สร้างและพัฒนาอาสาปฏริปูที่ดนิ(อสปก.) 2,400 ราย 

   1.3 พัฒนาเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 450 ราย 

  2.การสร้างความร่วมมอืไตรภาคี 250 ตาํบล 2,500 ราย 

  3.สานฝนัยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส 400 โรงเรียน/20,000 ราย 

  4.นิคมการเกษตร 8 นิคม 

  5.การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 6,000 ราย 

  6.ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน 

   6.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 400 แห่ง 

   6.2 พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพศูนย์เรียนรู้ 40,000 ราย 

  7.นิคมเศรษฐกจิพอเพียง 15 นิคม 

  8. โครงการพระราชดาํริ 11 โครงการ 2,230 ราย 

  9.ศูนย์บริการประชาชนเคล่ือนที่ 400 ตาํบล 

  10.พัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการวิสาหกจิชุมชน 8,000 ราย 

โครงการที่ 1 โครงการเงนิกู้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมฯ(OECF) 

  1.โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมฯ(OECF) 

   1.1 ตดิตามงานสรปุบทเรียนประเมนิผลโครงการ 
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แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของสาํนกังานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 
 
  ส่วนที ่1 การจดัทําแผนปฏิบติัราชการ 1 ปี ของสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพือ่

เกษตรกรรม    

  1. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวของ  

  2. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 2 

  3. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

  4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 6 

 
  ส่วนที ่2 แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี ของสาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

  1. แผนผงักรอบความเช่ือมโยงแผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี ของสานักงานการปฏริูปที่ดนิเพ่ือ

เกษตรกรรม 

2. แผนภมูแิสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 2558 

  3. แผนงานและโครงการตามนโยบายรัฐบาล 

  4. วิสยัทศัน ์พันธกจิ ค่านิยมองค์การ วัฒนธรรมองค์กร 

  5. ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวัด และเป้าหมาย กลยุทธ ์โครงการ/ผลผลิต/

กจิกรรม 

 
 

ส่วนที ่1 

  การจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี ของสาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

ตามนโยบายรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  (ส.ป.ก.) จัดทาํขึ้นตามที่พลเอก ประยุทธ ์

จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิเมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2557 และการ

มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 17 กนัยายน 2557 โดยกาํหนดให้มกีารจัดทาํ

แผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี (อ้างองิจากเอกสาร คาํแถลงนโยบาย ระบุว่า รัฐบาลจะได้มอบหมายให้ทุก

ส่วนราชการจัดทาแผนปฏบิัตริาชการเช่นว่านี้ โดยจากดักรอบเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณและ

ระยะเวลาของรัฐบาล) 

  ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

  1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 

  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้จัดทาํขึ้นใน

ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณท์างสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง
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ไปอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรนุแรง กว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 

สงัคมไทยได้อญัเชิญหลัก“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” ไปประยุกตใ์ช้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั 

ตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถงึระดบัประเทศ ซ่ึงได้มส่ีวนเสริมสร้างภมูคุ้ิมกนัและช่วย

ให้สงัคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยเหน็พ้องร่วมกนัน้อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกดิภมูคุ้ิมกนัและมกีาร

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน 

      ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 มีดงันี้  

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

  3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

  4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพและย่ังยืน 

  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมูิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

และสงัคม 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้อง

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มดีงันี้  

  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมีคุณภาพและ

ย่ังยืน 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
  2. นโยบายรฐับาล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

  รัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิเมื่อวันที่ 

12 กนัยายน 2557 โดยมีสาระสาํคัญคือ การบริหารราชการแผ่นดนิ โดยยึดหลักแนวทาง

พระราชดาํริ เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา รวมถงึการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาบริหารงานประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน และนาํแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซ่ึงมหีลัก

สาํคัญคือ “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มภีมูคุ้ิมกนัต่อการ

เปล่ียนแปลง” มาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารแผ่นดนิ 

   นโยบายรฐับาลมีทั้งหมด 11 ดา้น ดงันี้  

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหล่ือมล้าของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึบริการของรัฐ 
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  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5. การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสขุและสขุภาพของ ประชาชน 

  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนา

และนวัตกรรม 

  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กบัการ

ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบในภาครัฐ 

  11. การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

 
  นโยบายรฐับาลที่เกีย่วขอ้งกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีดงันี้  

  - นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

  - นโยบายที่ 3 การลดความเหล่ือมล้าของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึบริการของรัฐ 

  - นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

  - นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

  - นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

การพัฒนาและนวัตกรรม 

- นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 
  3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) 

   นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเหล่ือมลํา้ของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึบริการ

ของรัฐประเดน็นโยบาย  

  3.2 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

  เร่ืองเร่งด่วน  

  1. แรงงานประมง จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเร่ืองการใช้แรงงานประมงผดิกฎหมาย รวมทั้งเร่ือง

การทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม 

   นโยบายรัฐบาลข้อ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

 ประเดน็นโยบาย 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มรีายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธกีารต่างๆ เช่น การลด

ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถงึ  การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

ตลอดจนถงึการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสนิค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สงูขึ้นตามสมควร 
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  เร่ืองเร่งด่วน 

  1. ยางพารา แนวทางพัฒนายางทั้งระบบ ให้จัดตั้ง War room ยางพารา เพ่ือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ รวมถงึการบริหารยางในสตอ๊ก 

2. กุ้งส่งออก ต้องกาํหนดแผนการปรับปรงุทั้งด้านการผลิต/ส่งออกให้ขยายตวัอย่างก้าว

กระโดด 

  3. นมโรงเรียน จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่ืองนมโรงเรียน 

  วางรากฐาน 

  1. ปุ๋ยอนิทรีย์ 

  2. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิต 

  ประเดน็นโยบาย 6.5 ลดอปุสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกดิความคล่องตวั เช่น ปรับปรงุ

วิธกีารตรวจรับรองมาตรฐานสนิค้าและมาตรฐานการผลิตระดบัไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเรว็ขึ้น 

ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่นๆ 

 
  เร่ืองเร่งด่วน 

  1. โรงฆ่าสตัว์ โดยจะต้องแก้ไขเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายรัฐใน

เร่ือง Privatization ให้มากขึ้นและให้มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าสาํหรับเร่ืองการป้องกนั

โรคระบาดในสตัว์ 

  วางรากฐาน 

  1. การขยายการ Privatization ที่ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกดิความคล่องตวั 

  2. การตรวจรับรองสนิค้าเกษตรและมาตรฐานการผลิต 

 
  ประเดน็นโยบาย 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาํเนินการใน ๒ เร่ืองใหญ่ คือ การปรับ

โครงสร้างการผลิตสนิค้าเกษตรให้สอดคล้องกบัความต้องการด้วยวิธกีารต่างๆ เช่น การแบ่งเขต

เพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณข์องกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสนิค้าเกษตรเพ่ิม

บทบาทในฐานะผู้ซ้ือพืชผล จนถงึการแปรรปูและการส่งออกได้ 

  เร่ืองเร่งด่วน 

  1. การแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องของสหกรณท์ี่มปัีญหา จะต้องเร่งดาํเนินการในแผนฟ้ืนฟู

โดยช่วยดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานรวดเรว็ขึ้น 

   2. การตรวจสอบการถอืครองที่ดนิในเขตปฏริปูที่ดิน ให้เลขาธกิารสาํนักงานการปฏริปูที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม เรียกประชุมปฏริปูที่ดนิจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเร่งตรวจสอบการถอืครอง

พ้ืนที่ในเขตปฏริปูที่ดนิทั้งหมด ซ่ึงจะต้องร่วมมอืในการทางานควบคู่กบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และกาํหนดแนวทางดาํเนินการที่ชัดเจนทั้งในกรณทีี่มถีอืครอง

โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร หรือกรณทีี่ดนิที่สานักงานการปฏริปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จัดหามาให้

เกษตรกรเช่าซ้ือ เป็นต้น 
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  วางรากฐาน 

  1. การปรับโครงสร้างการผลิตสนิค้าเกษตรให้สอดคล้องกบัความต้องการด้วยวิธกีารต่างๆ 

โดยเฉพาะสนิค้าข้าว และยางพารา อาจทาได้ 3 แนวทางคือ 

    1) เปล่ียนพ้ืนที่ไปผลิตพืชอื่นแทน เพ่ือให้สอดคล้องกบัเขตเศรษฐกจิการเกษตร ซ่ึง

เป็นแนวทางที่มคีวามเสี่ยงสงู 

   2) ปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต เช่นในเร่ืองพันธุ ์และการเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น

การปรับในเชิงคุณภาพ 

   3) ปรับไปสู่เศรษฐกจิพอเพียงในลักษณะการทาํฟาร์มแบบผสมผสาน (Mixed 

Farming) โดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาริเป็นต้นแบบ 

  2. ด่านชายแดน 

  3. การพัฒนาสหกรณ ์โดยเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซ้ือขายสนิค้าเกษตรจนถงึการแปรรปูและ

การส่งออก 

  4. การขยายตลาดสนิค้าเกษตรที่ขายตรงโดยเกษตรกร 

  5. การร่วมมือกบัภาคเอกชนดาเนินงานในพ้ืนที่เฉพาะ ในรูปแบบของ CSR (Corporate 

Social Responsibility) หรือ SE (Social Enterprise) 

  6. งานวิจัย ให้นาเทคโนโลยีมาสนับสนุน เช่น ในเร่ืองยางและข้าว 

  7. ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน (882 ศูนย์) 

8. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

9. การปรับปรงุกฎหมาย ปรับปรงุแก้ไขอนุบัญญัติต่างๆ ที่เป็นอปุสรรคในการดาเนินงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละไม่สอดคล้องกบัปัจจุบัน 

  10. รัฐวิสาหกจิ ให้แต่ละรัฐวิสาหกจิทาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และประเมนิทรัพย์สนิ 

(Due diligence) พร้อมทาํแผนฟ้ืนฟู 

  11. ส่งเสริม SME ภาคเอกชน 

นโยบายรฐับาล ขอ้ 9. การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดุล

ระหว่างการอนุรกัษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยนื 

  ประเดน็นโยบาย 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิต ิทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มแีผนบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ของประเทศและมกีระบวนการ

บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  เร่ืองเร่งด่วน 

  1. ภัยแล้ง ให้เตรียมการล่วงหน้าทั้งในเร่ืองการเตอืนภัย การป้องกนั การส่งเสริมอาชีพ และ

การเยียวยา ลดพ้ืนที่เพาะปลูกในจุดที่มคีวามเสี่ยงจะเกดิภัยแล้ง 

  วางรากฐาน 

  1. การบริหารจัดการนํา้ 
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  4. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง

ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2557) 

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดทาํขึ้นให้

สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนแม่บท

อื่นๆ และสถานการณข์องประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ ฟ้ืนฟูความเช่ือมั่น ควบคู่กบัการสร้างเสถยีรภาพด้าน

เศรษฐกจิ การเมอืง ความมั่นคง สงัคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏบิัตใิห้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดลาดบัความสาํคัญและเป็นเคร่ืองมอืในการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ

เป็นการวางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป 

   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้กาํหนดไว้ 8 

ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ คือ 

1. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดขีองประเทศ 

  2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม__ 

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสขุ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตักรรม 

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

9. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกบั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มดีงันี้  

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดขีองประเทศ 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืนและเป็น

ธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสขุ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบติัราชการ 1 ปี ของสาํนกังานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 

  การจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี ของสาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม จัดทาํขึ้น

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คาแถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงันี้  

  1. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกบั ส.ป.ก. ดงันี้  

  บทนาํ   5. ประเดน็การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

5.7 การบริหารจัดการน้าและที่ดนิเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร ปรับปรงุการ 

 บริการจัดการที่ดนิ ทั้งระบบกระจายการถอืครองที่ดนิให้เป็นธรรม 

วิสยัทศัน ์ “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภมูคุ้ิมกนัต่อการเปล่ียนแปลง” 

  พันธกจิ  3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแขง็และมคุีณภาพบนฐานความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค ์และภมูปัิญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการ

ผลิตและการบริโภคให้เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมูภิาคเพ่ือ

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

    4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  วตัถุประสงค ์ 3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มี

ความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการผลิตสนิค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ในภมูภิาคอาเซียน มคีวามมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็น

มติรต่อสิ่งแวดล้อม นาํไปสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนตํ่า 

    4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

  เป้าหมาย  3. เศรษฐกจิเตบิโตในอตัราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้

ความสาํคัญกบัการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ทางเศรษฐกจิของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑข์องวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ ให้มไีม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.0 

  ตวัช้ีวดั  3. อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม 

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ สดัส่วนมูลค่าผลิตภัณฑข์องวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร

และพลังงาน 
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     5.3.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้

เข้มแขง็ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมทีี่ดนิเป็นของตนเองหรือมสีทิธทิากนิในที่ดนิ สนับสนุนการ

กระจายการถอืครองที่ดนิอย่างเทา่เทยีมและเป็นธรรม 

 
  บทท่ี 3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

วัตถุประสงค์  4.1.3 เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสทิธพ้ืินฐาน เข้าถึง

กระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาค 

เป้าหมาย  4.2.2 ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสงัคมที่มคุีณภาพและครอบคลุม

อย่างทั่วถงึตัวช้ีวัด ดชันีความสงบสขุ 

แนวทางการพัฒนา 5.1.2 ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรและสทิธทิางทรัพย์สนิให้เกดิความ

เป็นธรรม โดยส่งเสริมการกระจายสทิธกิารถอืครองและใช้ประโยชน์ที่ดนิสาหรับเกษตรกรไร้ที่ดนิทา

กนิและเกษตรกรยากจน 

บทท่ี 5  ยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตรความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 

วตัถุประสงค ์ 4.1.1 เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มคีวามมั่นคงและมกีารเตบิโต

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

    4.1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

ให้มคีวามเข้มแขง็และย่ังยืน 

  เป้าหมาย  4.2.3 เกษตรกรมหีลักประกนัที่มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ รวมทั้ง

เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวัด   4.3.6 สดัส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเกษตรกรทั้งหมด 

แนวทางการพัฒนา 5.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้

เข้มแขง็และย่ังยืน 

5.1.1 รักษา ป้องกนั และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มศีักยภาพทางการเกษตร  

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมทีี่ดนิเป็นของตนเองหรือมสีทิธทิาํกนิในที่ดนิ 

     5.1.2 เร่งรัดให้มกีารจัดซ้ือที่ดนิจากเอกชนมาดาํเนินการปฏริปูที่ดนิ

เพ่ือเกษตรกรรม สนับสนุนการกระจายการถอืครองที่ดนิอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

   5.1.3 เร่งรัดการจัดให้มอีงค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดนิให้ 

เป็นรปูธรรมโดยเรว็ เพ่ือเป็นกลไกในการกระจายการถอืครองที่ดนิอย่างเป็นธรรม และดาํเนินการ

ให้เกษตรกรมกีรรมสทิธิ์ในที่ดนิเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างทั่วถงึ และสนับสนุนการใช้

ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างคุ้มค่า เร่งรัดการออกเอกสารสทิธหิรือจัดสรรสทิธใินที่ดนิให้แก่เกษตรกร

ผู้ไร้ที่ดนิทาํกนิให้มทีี่ดนิเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
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