






ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

กําหนดการประชุม 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 09.10 น. กลาวตอนรับผูเขารวมกิจกรรม โดย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ (สคทช.) 

09.10 – 10.00 น. การบรรยาย : โดย บริษัทท่ีปรึกษา 
- รายละเอียด (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน

ของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดแก ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค 
เปาหมาย  
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงาน  

- (ราง) แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร และกิจกรรมสําคัญ  
(flagship project) 

10.00 – 11.00 น. กิจกรรมหารือกับผูแทนหนวยงาน ชวงท่ี 1 
- ความเห็นตอ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ไดแก เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงาน ท่ีไดรับการปรับปรุงลาสุด 
- ความเห็นตอ (ราง) แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร และกิจกรรม

สําคัญ (flagship project) 
- ความเปนไปได ในการนํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําเสนอนี้ ไปใชจริง 

11.00 – 11.55 น. กิจกรรมหารือกับผูแทนหนวยงาน ชวงท่ี 2 
- แนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินผล 
- ขอหวงกังวลในการนํา (ราง) แผนปฏิบัติการนี้ ไปใชจริงในชวง 5 ปขางหนา  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

11.55 - 12.00 น. สรุปผลการประชุม และปดการประชุม โดย บริษัทท่ีปรึกษา 

• กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 

วัตถุประสงค และประเดน็รับฟงความคิดเห็น 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) 

 

 

1. วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

ตามท่ีในปงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ไดมอบหมายให  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด (ท่ีปรึกษา) ดําเนินโครงการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึงในชวง 

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 ท่ีผานมา สคทช. และบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ ไดปรับปรุงรายละเอียด 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร ขอบเขต (แนวทางการดําเนินงาน) และไดเพ่ิมเติมรายละเอียด 
เปาหมาย คาเปาหมาย ของแตละประเด็นยุทธศาสตร รวมถึงการยก (ราง) แผนงาน/โครงการ ท่ีอาจบรรจุไวใน 

(ราง) แผนปฏิบัติการฯ ท่ีสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรได ซ่ึงเปนผลจากกิจกรรม
การรับฟงความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ท่ีผานมา   

ปจจุบัน สคทช. อยูระหวางจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 ในชวงวันท่ี 19 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2565 เพ่ือให 
การกําหนด (ราง) แผนปฏิบัติการฯ มีความครอบคลุม เหมาะสม เปนไปไดในทางปฏิบัติ และไดรับความเห็น 
ท่ีเปนประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง สคทช. และบริษัทท่ีปรึกษา จึงขออนุเคราะหประชุมกลุมยอย 

กับผูแทนหนวยงานระดับนโยบาย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน  
ดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เ พ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงลึกตอ  
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ ท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ตอไป 

2. ประเด็นรับฟงความคิดเห็น 

1) ความเห็นตอ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ไดแก เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธศาสตร แนวทางการดาํเนินงาน 
ท่ีไดรับการปรับปรุงลาสุด 

2) ความเห็นตอ (ราง) แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร และกิจกรรมสําคัญ (flagship project) 
3) ความเปนไปไดในการนํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําเสนอนี้ ไปใชจริง 
4) แนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินผล 

5) ขอหวงกังวลในการนํา (ราง) แผนปฏิบัติการนี้ ไปใชจริงในชวง 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2566 – 2570)



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) 

ขอมูลประกอบการรับฟงความคดิเห็น 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) 

 

 

ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นตอ  

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สามารถดาวนโหลดไดจากลิงก หรือสแกน QR Code ดานลาง 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lSuLHoHFdI-KZPYLsHob78K8nD3Z5PPl 

 

(หรือลิงกส้ัน https://tinyurl.com/yc42ez97) 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

ชองทางการประชุมดวยระบบ Application ZOOM  

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจดัการท่ีดินและทรัพยากรดนิของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

สามารถเขารวมการประชุมจาก link หรือ QR code ดานลาง 

 

https://zoom.us/j/96730660327?pwd=RzhPNDc3bUtjajBncEtjMEZ1STU0dz09 

 

Meeting ID : 967 3066 0327 

Passcode : 777047 

 

 

 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 5) 

แบบตอบรับการเขาประชุม เพ่ือรับฟงความคิดเหน็ตอ  

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

โปรดสงแบบตอบรับนี้ โดยสามารถสงแบบตอบรับได ดังนี้ 

ใช link ดานลาง หรือ QR Code เพ่ือกรอกแบบตอบรับ ในรูปแบบ Google Form 

(กรณีประสงคเขารวมมากกวา 1 คน รบกวนสงแบบตอบรับตามจํานวนคนท่ีเขารวม) 

 

https://forms.gle/UNgQR3VhErx1jNb9A 

 

  

 


