ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ในส่วนของกรมที่ดิน)
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น

ตัวชีว้ ัดระยะยาว

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
มีการขยายเขตไฟฟูาให้บา้ นเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือน
1.1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้เข้ารับการศึกษา 1) เพิ่มขึน้
ต่อในทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และการออกจากการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลางคันไม่เกินร้อยละ 5
2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
2) การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมิน
ของประชาชน โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกีย่ วข้องลดลง
จากความพึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษาจากหน่วยงานของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการอยูใ่ นระดับมาก ภายในปีงบประมาณ 2558
3) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
โดยวัดจากร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่
ระเบียบวาระของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ภายในปี งบประมาณ 2558
4) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บา้ นเรือนราษฎรห่างไกลต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้
ร้อยละ ๒๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกีย่ วข้องลดลง
ร้อยละ ๒๐ ภายในปีงบประมาณ 2558
1.2 การลดความเหลื่อมล้าและการคุ้มครองสิทธิ 1) การปรับโครงสร้างอัตราภาษีบคุ คลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ลดความเหลื่อมล้าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
ทางสังคม
2) การแก้ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยใน
ต่างประเทศ มีจานวนคดีความที่เกีย่ วข้องอัตราลดลง ร้อยละ ๑๐
ภายในปีงบประมาณ
3) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร โดยใช้พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ หรือที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์อื่นมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
๒๐ ของเป้าหมายในแผนงาน
1.3 การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่ง
สาธารณะรับจ้าง

1) มีการจัดทาบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง ด้วยการ
ยกประเภท รวมถึงสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
หน้าที่ 1

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

1) จัดที่ดินทากินและที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนที่
ยากจน

สจร

-

-

ั หาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยใน
1) การแก้ปญ
ต่างประเทศ มีจานวนคดีความที่เกีย่ วข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่หมดสภาพแล้วมา
จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมายในแผนงาน
-

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

1.4 การแก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
2) มีการจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิในการปูองกันปัญหาจาก ระบบการ
ขนส่งสาธารณะรับจ้างทั้งด้านอุบตั ิเหตุและ การทาร้ายผู้โดยสาร
รวมถึงการบังคับใช้แนวทางที่กาหนดขึน้
3) มีการปรับแก้กฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การให้บริการ
การขนส่งสาธารณะรับจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
4) มีการให้ความรูก้ ับประชาชนเกีย่ วกับกฎหมายและกฎระเบียบการ
ให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง และในภาพรวมแล้วประชาชน
ต้องมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่
ได้ปรับปรุงแก้ไข
1) มีการขยายผลโครงการทุ่งยางแดงโมเดล ไปยังพื้นที่ ๓๗ อาเภอ
๒๘๒ ตาบล และมีระบบการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ โดยต้องลดจานวนเหตุการณ์ร้ายความรุนแรงลงได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้กอง อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อน โดยบูรณาการร่วมกัน
2) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ และมีแผนงานในการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) มีการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรูต้ ะโละ มาเนาะ โครงการก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการ
ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
4) มีแผนงานในการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้ง
สร้างและซ่อมแซมบ้าน จานวน ๖๐ หลัง ตามโครงการเฉลิม หน้าที่ 2

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัดระยะยาว
-

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

1) การเดินสารวจเพื่อแก้ไข
ปัญหาการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินใน

สนส

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

1.5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ โดยจะต้อง
คืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5) มีการเปิดเวทีพดู คุยให้ครบ ๓๗ อาเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการกาหนด
วิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งมีการ
นาผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาที่เป็นรูปธรรม

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัดระยะยาว

1) มีการจัดทา Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไข
ข้อร้องเรียนของประชาชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชน นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ Website ที่ได้จัดทาขึน้ โดยต้อง
อยูใ่ นระดับสูง
2) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
การปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน และมีการนาผลการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ รวมถึงมีการนาผลที่ได้รับ ส่งให้สภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ และสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ นาไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป
3) มีกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการ
คนไทยหัวใจเดียวกัน โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค
โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้จะต้อง
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดทาขึน้
โดยผลต้องอยูใ่ นระดับสูง

2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
อย่างยัง่ ยืน
2.1 การปฏิรูปการศึกษา
1) มีการผลิตครูตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ตามสัดส่วน 1) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐
ของจานวนนักเรียนต่อครูผู้สอน และมีการพัฒนาบุคลากรครู โดยมี
ตามสัดส่วนของจานวนนักเรียนต่อครูผู้สอน ภายในปีงบประมาณ
การจัดงบประมาณสาหรับการวิจัยและการศึกษาต่อของครู ไม่น้อย
๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณ
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนครูที่มีอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐ ภายใน
สาหรับการวิจัยและการศึกษาต่อของครู เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน้าที่ 3

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

บริเวณพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
บริเวณพื้นที่นอกเขต
อุทยานแห่งชาติบโู ด สุไหงปาดี
2) ปรับปรุง/ต่อเติมสถานที่ สนง.ที่ดิน
การให้บริการรประชาชน กผ
1) การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารกรมที่ดิน
2) การรับเรือ่ งราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ศูนย์ดารงธรรม
กรมที่ดิน

สล

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
2) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยประเมินผลจากการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานศึกษา
ทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบบารุง
รักษาได้อย่างเป็นระบบภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) มีร้อยละของจานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยต้องมี
ไม่เกินร้อยละ ๓ ในทุกระดับชั้น ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ตัวชีว้ ัดระยะยาว
2) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่นาไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
3) มีร้อยละของจานวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึน้ โดยต้องมี
ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๑ ภายในปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

2.2 การสร้างความรูใ้ ห้กับประชาชนมีภมู ิคุ้มกัน 1) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม
ต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข เพื่อศักยภาพด้านการระวังปูองกัน ด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็นของภัยคุกคามด้าน
สาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีการจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้เรียนรูถ้ ึงการเปลี่ยนแปลง
ของภัยคุกคามด้านสาธารณสุขด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และทั่วถึง และประเมินจากการรับรูข้ องประชาชนทั่วไป โดยต้องมี
ผลการประเมินการรับรูต้ ่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของประชาชน
ทั่วไป อยูใ่ นระดับสูง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-

-

-

2.3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน

1) มีมาตรการควบคุมด้านอาหารที่เกีย่ วข้องกับสุขภาพของประชาชน
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์สาหรับ
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-

-

-

2.4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทางศาสนาในห้วงวันสาคัญภายในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
และประชาชนต้องเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อ
สังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยและศาสนานั้น
โดยต้องมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับสูง

-

-
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- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทางศาสนาในห้วงวันสาคัญเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
2) มีกระบวนการให้ความรูเ้ รือ่ งหลักธรรมคาสอนของทุกศาสนา ในเชิง
บูรณาการโดยนาไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

2.5 การจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนา - มีมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
และความมั่นคงของประเทศ

3. การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ

3.2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมง
อย่างยัง่ ยืน

ตัวชีว้ ัดระยะยาว

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

1) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้า 1) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้า
ผิวดิน น้าบาดาล และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้
ผิวดิน น้าบาดาล และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้
ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บา้ น และระบบประปา
2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บา้ น และระบบประปา
เมือง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและ
เมือง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและ
บริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน
บริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เปูาหมายทัง้ หมดในแผนงาน
3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อปูองกันการ
3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อการ
สูญเสียหน้าดินและพื้นดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจา
ปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นดินถล่มให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พื้นที่เปูาหมายทัง้ หมดในแผนงาน
4) มีการนาระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้า
อย่างเป็นระบบ โดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-

-

1) มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง 1) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกัน
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อ
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้า
ให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนการทาประมง โดยให้สามารถ
เกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมกัน
ออกกฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เพื่อไม่ให้ถกู กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของ
2) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกัน
แต่ละพื้นทีเ่ ปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้า

-

-
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- มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒ ของ GDP
ในการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเพิ่มผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพื่อให้อยูใ่ นมาตรฐานสากล ภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๔

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง
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3.3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก

4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
4.1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
ตัวชีว้ ัดระยะยาว
เกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมกัน 2) มีแผนงานระดับชาติในการปูองกัน ยับยัง้ และขจัดการทาประมง
เพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยให้พร้อมได้ไม่น้อยกว่า
IUU (NPOA-IUU)
ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละพื้นที่ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) จัดระเบียบในการทาประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต
การควบคุม ติดตามตาแหน่งเรือและเฝูาระวังการทาประมง รวมทั้ง
พัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

1) มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1) สามารถเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ ๒๕ ของการใช้
2) มีแผนแม่บทในการนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงาน
พลังงานทั้งหมดในปี ๒๕๖๔
ทางเลือก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีการดาเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก
3) มีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
และแผนแม่บทในการนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงาน
พลังงานทางเลือกเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปี
ทางเลือก ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายทั้งหมด ตามแผนแม่บท
ที่ผ่านมา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก
ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน อย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๔

-

-

1) มีการนา Digital SMEs มาใช้ในSMEs โดยกาหนดให้มีผู้เข้าร่วม
- เพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จาเป็น ตลอดจน
โครงการ ๑,๕๐๐ ราย ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดาเนินงานเชิงพาณิชย์ ตามพื้นที่
๓๐ ของพื้นที่นาร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี ๒๕๖๔
เปูาหมายบริเวณชายแดน โดยประเมินจากมูลค่าการค้าชายแดน
ให้สูงขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ในเชิงธุรกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓๐ ของพื้นที่นาร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ 2558
4) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนใน
รูปแบบ Public Private Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบ
บริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-

-

1) มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน้าที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

5. การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

5.2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น
2) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยเส้นทางรถไฟฟูา ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) การพัฒนาการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ด้วยการปรับเปลี่ยนใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘

ตัวชีว้ ัดระยะยาว

1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภมู ิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่ง
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภมู ิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่ง
ทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน
ทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตาม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
อนุภูมิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ให้เพิ่มขึ้น
อนุภมู ิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี
๒๕๕๘ ให้เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากฐานปี ๒๕๕๗
อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุกปีจนถึงปี ๒๕๖๔
1) มีระบบในการคุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศ โดยการตรวจคุ้มครอง
แรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีระบบการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยกาหนดมาตรการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

1) ดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าต้นน้าลาธาร
และป่าชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปี ๒๕๕๘
หน้าที่ 7

-

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) การสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สนส /
สจร

-

-

1) มีการจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศใน 1) เดินสารวจออกโฉนด
๒ ระยะ คือ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔
ที่ดินและจัดทาแผนที่

สนส

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น

ตัวชีว้ ัดระยะยาว

2) ดาเนินการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไม้ทาลายปุา
และลักลอบการค้าทรัพยากรปุาไม้ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ปาุ สงวน
ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการงาช้างแห่งชาติ การปูองกันการ
บุกรุกและครอบครองพื้นที่ปาุ ไม้และลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่วิกฤต
รุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
4) ดาเนินการพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดทาแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทกุ ประเภทให้เป็น
แนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5) หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติทอ้ งถิน่
ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
6) มีการดาเนินการจัดทาพระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อนื่ โดยให้เข้าสู่สภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ
๒๕๕๘
6.2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง

1) มีการดาเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครประชาชนรักษาปุา
ในชุมชนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพื้นที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ
2) มีการดาเนินการอบรมให้ความรูแ้ ก่คนในชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากรในชุมชน
ภายในปี ๒๕๕๘
3) มีจานวนคดีความที่เกีย่ วข้องกับการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลดลงกว่าเมื่อเทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา
หน้าที่ 8

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2) มีประกาศ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
รูปแปลงโฉนดที่ดิน
อันตราย รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนาผลจากการกาจัด
2) จัดทาแผนที่เพื่อรองรับ กทผ /
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายในปี
การบริหารจัดการข้อมุล ศรช
๒๕๖๐
ที่ดินบนแผนที่มาตรา
3) มีการฟื้นฟูพื้นที่ปาุ ต้นน้าที่เสื่อมโทรม การเพิ่มพื้นที่ปาุ ชุมชน
ส่วน 1 : 4,000
ปุาเศรษฐกิจชุมชนให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปูาหมายทั้งหมด
3) รังวัดออกหนังสือสาคัญ สจร
ในแผนงาน
สาหรับทีห่ ลวงและ
4) พื้นที่ปาุ ไม้เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๒๐ จากที่มีอยู่ หรือประมาณ ๑๐ ล้านไร่
ควบคุมคุม้ ครองที่ดิน
ของรัฐ
4) นาเข้าข้อมูลแผนที่
ศรช
รูปแปลงที่ดินของรัฐ
ระบบดิจิทลั
5) จัดทาแผนที่เพื่อแก้ไข
ศรช
ปัญหาการทับซ้อนแนว
เขตที่ดินของรัฐ

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัดระยะยาว

7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
งานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
7.1 ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
1) มีการจัดทาแผนแม่บทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ - ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศ อยูใ่ นระดับที่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๖๔
เพื่อปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบกากับดูแล
และระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีแผนติดตามและแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง
ดังนี้ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน), บริษทั กสท. จากัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยี
ของชาติให้เกิดความมั่นคงและยัง่ ยืนในอนาคต
ให้ทดั เทียมอาเซียนและประชาคมโลก
8.1 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติ
ให้ทดั เทียมอาเซียนและประชาคมโลก
8.2 การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิด
ความมั่นคงและยัง่ ยืนในอนาคต

- การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก
สู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ ดาเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ
2558
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของข้าวดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2) มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อข้อมูลการผังเมือง และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ
๒๕๕๘
3) การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการทาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน้าที่ 9

-

-

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

- ศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติ

สพส /
สทส /
กทผ /
ศรช

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดระยะสั้น

ภารกิจกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัดระยะยาว

9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่
อย่างยัง่ ยืน
9.1 จัดระบบในการปูองกันและปราบปราม
1) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยัง่ ยืน
และพัฒนาระบบรับเรือ่ งร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ ดารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
และอาเภอเคลื่อนที่ให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
2) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรม
เพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้าง
ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริตให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึน้ โดยดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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- ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึน้ โดยดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน ติดต่อกัน
จนถึงปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) การปูองกัน ปราบปราม ศปท
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการ
2) ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน สนง.ที่ดิน
3) การพัฒนากฎหมาย
สกม

