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รายงานประจำาปี 
๒๕๖๐

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน 
(องค์การมหาชน)



นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)



การจัดตั้งธนาคารที่ดินต้องชัดเจนว่าที่ดินที่จะน�ามาด�าเนินการต้องเป็นที่ดินของเอกชน
เป็นหลัก เพื่อมิให้การด�าเนินภารกิจไปซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ 
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยการด�าเนินภารกิจต้องมีความชัดเจน มุ ่งเน้นเป้าหมายในการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ชาวนา หรือผู ้มีรายได้น้อยและผู ้ยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยให้
เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา หรือ ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากจน ยังสามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวได ้
ก่อให้เกิดความมั่นคง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ในการเลือกที่ดินนั้นต้องเลือกท่ีดินให้เหมาะสมกับการท�าเกษตรกรรม และเป็น
ที่ดินท่ีมีศักยภาพท่ีจะสามารถท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีส�าคัญอีกประการ คือ 
การด�าเนินงานของธนาคารที่ดิน  ควรมุ่งด�าเนินการในที่ดินเอกชนเพ่ือมิให้เกิดความซ�้าซ้อน ตามที่กล่าว 
ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา หรือผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากจน ที่มีที่ดิน
อยู่แล้ว ไม่ให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน ให้สามารถคงสิทธิในที่ดินไว้ได้โดยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจน
ด�าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้า และ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนของการผ่อนช�าระคืน ธนาคารต้องพิจารณาให้เหมาะสม 
อาจเป็นการผ่อนช�าระโดยใช้ผลผลิตหรือพืชผลทางการเกษตร แล้วธนาคารน�าไปบริหารจัดการต่อไป 
และเน้นย�้าให้พิจารณาเรื่องที่ดินให้ดี ว่าต้องเป็นท่ีดินที่เหมาะสมในการท�าเกษตรและมีศักยภาพ 
ในการประกอบการเกษตร โดยให้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลที่ดินที่จ�านอง หรือขายฝากทั่วประเทศ 
เพื่อจัดล�าดับในการด�าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินด้วย



นโยบายของประธานกรรมการ
(พลโท ชาญชัย ภู่ทอง)



“การลดความเหล่ือมล�้า เรื่องสิทธิในการใช ้ที่ดิน” เป ็นหัวใจส�าคัญประการแรก 
ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือมีช่ือย่อว่า “บจธ.” มีการด�าเนินงานบริหาร 
โดยยึดหลักความเป็นธรรม พร้อมที่จะส่งเสริมในการใช้สิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าว

การส ่ง เสริมให ้มีการใช ้ประโยชน ์จากที่ดินอย ่างสู งสุด โดยมีหน ้าที่ ส� าคัญคือ 
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน การจัดท�าร ่างกฎหมายพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... เหล่านี ้ 
บจธ. สามารถด�าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งทุกประการ ทั้งยังสนับสนุนในด้านนโยบาย
ของรัฐฯ ที่ครอบคลุมกลไกการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐและเอกชนให้มีเอกภาพ พร้อมกันนี ้
ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม การถือครองท่ีดินให้เกิดการกระจายให้ท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม และเกิดประโยชน์อย่างสูง

บจธ. จะสามารถช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนเรื่องท่ีท�ากินให้ได้มีที่ท�ากิน 
ของตนเอง พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาการไม่ใช้ประโยชน์
จากที่ดิน เพื่อเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินท�ากิน และการบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงความมั่นคงของประชาชน และประเทศชาติเป็นประการส�าคัญ





คำ�นำ�ค�าน�า

รายงานประจ�าปีของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฉบับน้ี 
เป็นรายงานทีจ่ดัท�าตามความในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนับรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๗ ก�าหนดให้สถาบันท�ารายงาน
ประจ�าปีเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปีงบประมาณ โดยให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล ่วงมาแล้ว 
บัญชีท�าการ พร้อมทั้งรายงานของผู ้สอบบัญชี รวมทั้งค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ 
โครงการ และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า

การจัดท�ารายงานประจ�าปีของ บจธ. ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ บจธ. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จ�านวน ๕ บท ประกอบด้วย ความเป็นมา 
อ�านาจหน้าที่ของสถาบัน โครงสร้างของสถาบัน แผนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ผลการด�าเนินงานของสถาบัน และแผนการเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินงานของ บจธ. 

บจธ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ผู ้ที่เก่ียวข้อง 
และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงความเป็นมา อ�านาจหน้าที่ และผลการด�าเนินงานของ บจธ. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู ้และเข้าใจอย่างถูกต้อง และเพื่อให้รายงานนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดไว้

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
กรกฎาคม ๒๕๖๑



สารบัญสารบัญ

นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

นโยบายของประธานกรรมการ (พลโท ชาญชัย ภู่ทอง)

ค�าน�า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

บทที่ ๑ ความเป็นมาและอ�านาจหน้าที่

บทที่ ๒ โครงสร้างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

บทที่ ๓ แผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บทที่ ๔ ผลการด�าเนินงาน

  ๔.๑ การด�าเนินงานโครงการตามมติ ครม.

  ๔.๑.๑ โครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน 

  ๔.๑.๒ โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

  ๔.๑.๓ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร

  ๔.๑.๔ โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ 

   ในที่ดินจากการจ�านองและขายฝาก

  ๔.๑.๕ โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน

  ๔.๒ การด�าเนินการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

  ๔.๓ งานสนับสนุนการด�าเนินงาน

  ๔.๓.๑ โครงการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ บจธ.

  ๔.๓.๒ โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่อง 

   ธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน

  ๔.๓.๓ งานพัฒนาบุคลากร 

  ๔.๓.๔ งานพัฒนากฎหมาย

  ๔.๓.๕ โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

หน้า

๑

๒

๕

๑๑

๒๗

๓๓ 

๓๕

๓๕

๓๗

๔๓

๔๘

๕๔

๕๗

๖๑

๖๑

๗๐

๗๓

๗๖

๗๘



หน้า

  ๔.๔ ข้อสังเกตของคณะกรรมการ บจธ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐

  ๔.๕ รายการเบิก – จ่าย เงินงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานของ บจธ. 

        ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

บทที่ ๕ แผนการเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก   

  • รายนามคณะกรรมการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  • รายนามคณะอนุกรรมการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

  • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ บจธ. 

   • ประมวลภาพกิจกรรม

๘๓

๘๕

๑๐๙

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๘

๑๒๔

๑๒๕





    บจธ. เป็น “องค์กรหลกัในการลดความเหลือ่มล�า้ 

สร้างความเป็นธรรมเรือ่งสิทธใินท่ีดนิ 

ท�าให้เกดิการใช้ประโยชน์ในทีด่นิสงูสดุ 

และเป็นไปตามศักยภาพ รวมท้ังจัดตัง้ธนาคารท่ีดนิ” 

    ๑.บริหารจัดการการใช ้ประโยชน ์ ท่ีดิน 
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
    ๒ .ด� า เ นินการจัดตั้ งธนาคารที่ ดินหรือ 
องค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ ในลักษณะท�านองเดียว 
กบัธนาคารท่ีดนิ เพ่ือเป็นกลไกในการน�าทรัพยากรท่ีดิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ว ิส ัยท ัศน ์ว ิส ัยท ัศน ์

พ ันธก ิจพ ันธก ิจ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

บทสรุปส�าหรับผู ้บริหาร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น 
หน่วยงานที่ด�าเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช้ท่ีดิน 
อย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมลูทีดิ่น และจัดตัง้ธนาคารทีด่นิ ซึง่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ ที่บัญญัติให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด�าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสทิธิ ์
หรอืสทิธใินทีด่นิ เพือ่ความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได้อย่างทัว่ถงึ โดยใช้วธิกีารปฏริปูทีด่นิ หรอื 
วธิอ่ืีน ๆ รวมทัง้จดัหาแหล่งน�า้ เพือ่ให้เกษตรกรมนี�า้ใช้อย่างพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บจธ. ได้มีผลการด�าเนินงานและงบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....                                                              
 ๑.๑ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีมติรับทราบหลักการของร่างพระราชบัญญัติ

ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
 ๑.๒ จัดโครงการชี้แจงท�าความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัต ิ

ธนาคารทีด่นิ พ.ศ. .... เพือ่ด�าเนินการช้ีแจงต่อประชาชนในแต่ละภูมภิาค เพือ่สร้างความเข้าใจในเน้ือหาบทบาท
ภารกจิ หน้าที ่ขอบเขตการด�าเนนิการของธนาคารทีด่นิ โดยได้ด�าเนนิการจัดโครงการชีแ้จงฯ ในพืน้ที ่๔ ภมูภิาค 

 ๑.๓ จัดโครงการสัมมนาเกีย่วกับธนาคารทีดิ่น หวัข้อ “ธนาคารทีด่นิจะมปีระโยชน์อย่างไรกับ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน” โดยด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับธนาคารท่ีดิน 
ในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงาน 
ภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการ 
ของธนาคารที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

๒. โครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน
 ๒.๑ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบการบริหาร 

ธนาคารที่ดิน ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน 
การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
และความรับผิดชอบ และกรอบแนวทางการด�าเนินงานของธนาคารที่ดิน

 ๒.๒ กลยทุธ์ระบบบรหิารจดัการธนาคารทีดิ่น รปูแบบธุรกิจของธนาคารทีดิ่นของประเทศไทย
ตลอดท้ังก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน ๕ ปี แผนปฏิบัติงานในช่วง ๓ ปี รวมถึง
โครงสร้างการบรหิารงานของธนาคารทีด่นิให้เหมาะสมกบัปัจจบุนัและอนาคต และเหมาะสมกบัประเทศไทย

๓. โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน
 การด�าเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน แบ่งออกเป็น  

๒ ส่วน คือ โครงการส�ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นท่ี และ การจัดท�าฐานข้อมูลที่ดิน เกษตรกรและผู้ยากจน 
โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

 ๓.๑ โครงการส�ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ การด�าเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ 
การเตรียมการก่อนด�าเนินโครงการส�ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ และ การด�าเนินโครงการส�ารวจเกษตรกร 

2



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ใน ๓๖ พื้นที่ โดยการด�าเนินการโครงการผ่านการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาด�าเนินการโครงการ 
โดยแบ่งเป็น ๑๐ พื้นท่ีด�าเนินการ รับผิดชอบโดย ๗ มหาวิทยาลัย คือ (๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(๒) มหาวิทยาลัยนเรศวร (๓) มหาวิทยาลัยศิลปากร (๔) มหาวิทยาลัยบูรพา (๕) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(๖) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่)
  ๓.๒ การจัดท�าฐานข้อมูลที่ดินเกษตรกรและผู้ยากจน การจัดท�าระบบข้อมูล และจัดหา 
ชุดค�าสั่งประยุกต์รหัสเปิด ซึ่งครอบคลุมการใช้งานด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก และจัดเก็บ
ข้อมูลที่ถูกส�ารวจจากพื้นที่ด�าเนินการ ๓๖ พื้นที่

๔. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
 ๔.๑ การให้สินเชื่อ เพื่อคงสิทธิในที่ดิน ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ากิน 

รวมทั้งหมด ๒๘ ราย ๒๙ แปลง
 ๔.๒ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ส�าหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ากิน อยู่ระหว่างการ 

เสนอราคาขายที่ดิน และตรวจสอบสภาพที่ดินเบื้องต้น จ�านวน ๑,๗๕๐ ไร่
๕. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการ

จ�านองและขายฝาก
 บจธ. ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาจะสูญเสียสิทธ ิ

หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จ�านวนท้ังสิ้น ๑๔๙ ราย งบประมาณ ๖๔,๗๖๕,๗๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้าน- 
เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๖. โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน
 มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น ๑๔๑ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๕๒๖-๓-๑๗.๕ ไร่ จากเป้าหมาย 

๒๗๘ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๘๐๙-๒-๗๒.๙ ไร่
๗. โครงการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ บจธ.
 การด�าเนินงานของโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของ บจธ. ได้ด�าเนินการจ้าง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ด�าเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการด�าเนินการทั้งสิ้น 
๒๗๐ วัน โดยแบ่งงานเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ

 (๑) งานศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศทัง้หมดของ บจธ. 
  (๒) งานจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศของ บจธ.

 (๓) งานศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการระบบสารสนเทศของธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดิน

 บจธ. ได้ระบบที่สามารถน�าข้อมูลมาประมวลใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน สามารถน�าไปใช้
สนับสนุนงานด้านการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย การกระจายการถือครองที่ดิน 
อย่างเป็นธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เป้าหมาย

๘. โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
 ๘.๑ มีการประชุมโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่อง

ธนาคารที่ดินในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน ได้แก่ จังหวัดล�าพูน และเชียงใหม่
 ๘.๒ ด�าเนินการศึกษา ส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 ๘.๓ ลงพื้นที่ติดตาม พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพลูกค้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

เพื่อติดตาม เย่ียมเยียนลูกค้า บจธ. ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อในโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและ 
ผูย้ากจนซึง่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในทีด่นิจากการจ�านองและขายฝาก เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ 
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ  ร่วมกนั อาทเิช่น การพฒันาแหล่งเกบ็น�า้ การปรบัปรุงสภาพดนิ 
เพื่อการเพาะปลูก และการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์

๙. การพัฒนาบุคลากร
 มกีารด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้แก่ผูป้ฏบิตังิานเพือ่ให้บคุลากรมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น ๔๓ หลักสูตร ดังนี้
 (๑) การจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร

(๑.๑) การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่
(๑.๒) การบริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
(๑.๓) อบรมความรู้พื้นฐานด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศ
(๑.๔) สัมมนาบุคลากร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๕) อบรมเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย
(๑.๖) ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑.๗) อบรมการเขียนหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ
(๑.๘) อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น และการใช้ข้อมูล

เชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(๑.๙) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(๑.๑๐) อบรมความรู้พื้นฐานด้านแผนที่

 (๒) การจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายนอกองค์กร 
๑๐. แผนงานพัฒนากฎหมาย

๑๐.๑ ยกร่าง/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�าสั่ง 
๑๐.๒ จัดโครงการอบรมการพัฒนากฎหมายส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างกฎหมายอนุบัญญัติต่าง ๆ 
๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

๑๑.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ บจธ. ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
๑๑.๒ จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ บทบาท อ�านาจหน้าที่ และภารกิจ ของ บจธ.
๑๑.๓ จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ บจธ. เพือ่เผยแพร่ บทบาท อ�านาจหน้าที ่และภารกิจ ของ บจธ. 

รายงานผลของการด�าเนินงานของ บจธ. ฉบับน้ี เป็นรายงานผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ของ บจธ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดท�าขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๗ ก�าหนดให้สถาบัน 
ท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยให้กล่าวถึงผลงานของสถาบัน ในปีท่ีล่วงมาแล้ว 
บัญชีท�าการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ 
และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า โดยการด�าเนินการจัดท�ารายงานฉบับน้ีมีข้อมูล เน้ือหา เป็นไปตามที่ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ก�าหนด
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บทที่ ๑

ความเป็นมาและ
อ�านาจหน้าท่ี





สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานของรัฐประเภท
องค์การมหาชน ปัจจบุนัมีสถานทีต้ั่งอยูท่ี่ ๒๑๐ สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก อาคารเบญจสริ ิถนนพหลโยธนิ  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ จัดตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้สถาบนับรหิารจดัการ 
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพือ่เป็นหน่วยงานทีด่�าเนนิการให้เกดิการกระจายการถอืครองท่ีดนิอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื และมกีารใช้ท่ีดนิ
อย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลที่ดิน และจัดตั้งธนาคารที่ดิน

การก่อเริม่ บจธ. ปรากฏอยูใ่นยคุรฐับาลซึง่น�าการบรหิารโดย นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี 
ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินท�ากินของราษฎร 
รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านนโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข้อ ๓.๕.๑ แก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจดัหาทีด่นิท�ากนิให้แก่ผูม้รีายได้น้อย ส่งเสรมิอาชีพ และสร้างรายได้ 
นโยบายเศรษฐกจิ ด้านนโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิภาคการเกษตร ข้อ ๔.๒.๑.๘ คุม้ครองและรักษาพ้ืนท่ี 
ทีเ่หมาะสมกบัการท�าเกษตรกรรมทีไ่ด้มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านชลประทานแล้ว เพือ่เป็นฐานการผลติ 
ทางการเกษตรในระยะยาว ฟ้ืนฟคุูณภาพดนิ จัดหาทีด่นิท�ากินให้แก่เกษตรกรผูย้ากจน ในรปูของธนาคารทีดิ่น 
และเร่งรดัการออกเอกสารสทิธใิห้แก่เกษตรกรผูย้ากจน และชมุชนทีท่�ากินอยูใ่นทีด่นิของรฐัทีไ่ม่อยูใ่นสภาพป่า 
และในรปูของโฉนดชุมชน รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาการเกษตรในรปูของนิคมการเกษตร โดยต้องสอดคล้อง 
กบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ ทีบ่ญัญติัให้รฐัต้องด�าเนินการตามแนวนโยบาย 
ด้านทีดิ่น ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและด�าเนนิการ 
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ ์หรอืสิทธิในทีดิ่น เพือ่ความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได้อย่างทัว่ถงึ โดยใช้วธิกีาร
ปฏริปูทีดิ่น หรือวิธีอืน่ ๆ  รวมทัง้จดัหาแหล่งน�า้ เพือ่ให้เกษตรกรมนี�า้ใช้อย่างพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร

จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาที่ดินเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการโดยเร็ว 
แต่ในขณะน้ียังไม่มีสถาบันการเงินใดเข้ามารับผิดชอบ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน 
และการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศมานาน 
ซึ่งรัฐบาลถือเป ็นนโยบายเร ่งด ่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ประกอบกับในปัจจุบัน 
ยังไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบให้มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างเหมาะสมและยังไม่มีสถาบันการเงินใด 
รับผิดชอบการสนับสนุนทางการเงินในด้านการจัดการที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง 
จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในรูปแบบขององค์การมหาชน เพื่อให้การด�าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์เป็นไปอย่างอสิระ คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพดงัทีก่ล่าวไปข้างต้น ดงัน้ัน หากจะด�าเนนิการ 
ในรูปแบบของส่วนราชการที่มีขั้นตอนการด�าเนินงานที่สลับซับซ้อน มีระเบียบปฏิบัติมากมาย อาจก่อให้เกิด 
ความล่าช้าและขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ย่อมไม่สอดคล้องกับการจัดการที่ดินในรูปแบบ 
ของธนาคารที่ดิน การด�าเนินการในรูปแบบของส่วนราชการจึงอาจท�าให้การด�าเนินการของสถาบัน 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยความอิสระคล่องตัวในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะรัฐมนตรี พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ด�าเนินการส่งเรื่องให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นกรณีเร่งด่วน

ความเป็นมา
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชน ตามที่ส�านักงาน 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ ๓ บริการสาธารณะทั่วไป ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้

(๑) เหน็ชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจดัต้ังสถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยในการด�าเนินการของ บจธ. ให้น�าข้อสังเกตของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการจัดท�าหลักเกณฑ์การด�าเนินการด้วย

(๒) ให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัไปด�าเนนิการเพิม่เตมิบทบญัญตัใินร่างพระราชบญัญตั ิ
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. .... ซึง่อยูใ่นระหว่างการตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
โดยให้มีการจดัสรรรายได้จากภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้แก่สถาบนับรหิารจัดการธนาคารท่ีดนิ (องค์การมหาชน) 
และธนาคารที่ดินที่จะตรากฎหมายขึ้นต่อไปด้วย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ยนืยนัร่างพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว โดยขอให้เพิม่ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการ บจธ. 
ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งราชพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว 
และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ มีมติแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ในมาตรา ๑๔ (๒) ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๔ เพื่อเพิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และปรับลดจ�านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ คน เป็น ๒ คน 

บจธ. จึงได ้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๓ ก 
เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยนายกรัฐมนตรี 
เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ 

ความนยัแห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ฯ ได้ก�าหนดให้ บจธ. มวีตัถปุระสงค์ส�าหรบัการด�าเนนิการ และ 
เพื่อให้ บจธ. สามารถด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ตามล�าดับ

มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑) ด�าเนนิการเพือ่ให้เกดิการกระจายการถอืครองทีด่นิทีเ่ป็นธรรมและย่ังยนื และมีการใช้ประโยชน์
ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน

๒) รวบรวมข้อมูลทีดิ่น และเป็นตวักลางระหว่างผูป้ระสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่นิกับเจ้าของทีดิ่น
ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่

๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ และด�าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน 
ของเอกชน ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า เพือ่ให้เกษตรกรและผูย้ากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถงึ 
รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๔) สนบัสนนุให้ชมุชนมกีารบรหิารจัดการทีด่นิร่วมกนั ทัง้ทีด่นิท�ากนิและทีด่นิส�าหรบัการอยูอ่าศยั 
ในรูปแบบโฉนดชุมชน

๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
ให้สถาบันมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน ์
ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�าหนด

๒) ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
๓) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�านิติกรรมใดทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
๔) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ
๕) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
๖) ซื้อ จัดหา จ�าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน หรือด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ
๗) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๘) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๙) ท�าความตกลงและร่วมมอืกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๑๐) ประสานงาน ให้ค�าปรกึษาและให้ค�าแนะน�าการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ

แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
๑๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก�าหนดนโยบาย

และมาตรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารที่ดิน รวมท้ังเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่เกิดข้ึน 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการ

๑๒) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด

๑๓) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นประกอบ
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

๑๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
๑๕) ด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน

อ�านาจหน้าที่ของสถาบัน
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บทที่ ๒

โครงสร้าง
สถาบนับรหิารจัดการ

              ธนาคารที่ดิน 
                





สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงสร้างและบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามมติ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บจธ. ครัง้ที ่๗/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมตเิหน็ชอบการปรบัโครงสร้าง 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยมีกรอบอัตราก�าลังรวม ๗๕ อัตรา

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการ

กองตรวจสอบ 
ภายใน

รองผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริม 
และพัฒนา

ฝ่ายบริหาร 
จัดการที่ดิน

กองการเงิน 
และบัญชี

กองทรัพยากร 
บุคคล

กองกฎหมาย

กองอ�านวยการ
และพัสดุ

กองประชาสมัพนัธ์ 
และสือ่สารองค์กร

กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน

กองศกึษาและวจิยั 
ธนาคารที่ดิน

กองระบบ 
สารสนเทศ

กองบริหารจัดการ 
ที่ดินรัฐ

กองบริหารจัดการ 
ที่ดินเอกชน

กองฐานข้อมูล 
ที่ดิน

กองพัฒนาที่ดิน

กองส่งเสริม 
ศักยภาพชุมชน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ
       สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประธานกรรมการ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง

วันเกิด ๓ มกราคม ๒๔๙๗

ประวัติการศึกษา

    วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

    ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

     แม่ทัพภาคที่ ๒     

    รองแม่ทัพภาคที่ ๒

    ผู ้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓

    ผู ้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ จ.สกลนคร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

นายจิรชัย มูลทองโร่ย 

กรรมการ (ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)

วันเกิด ๒๐ มกราคม ๒๕๐๐

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    พ.ศ. ๒๕๕๙ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี    

    พ.ศ. ๒๕๕๘ รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

    พ.ศ. ๒๕๕๕ เกียรติบัตร “คนดีศรีสยาม”

    พ.ศ. ๒๕๕๔ เกียรติบัตร “คนดีศรีสังคม”  

    พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

    พ.ศ. ๒๕๓๒ ปลัดอ�าเภอดีเด่น 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

นายทวีชัย ลิยี่เก

กรรมการ (ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง)

วันเกิด ๕ มกราคม ๒๕๐๘

ประวัติการศึกษา

    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม. กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัย

    สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชน ์ที่ดิน

    คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

    อนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

    วัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  

    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

นายขจรศักดิ์ ปานเพชร

กรรมการ (ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

วันเกิด ๒ กันยายน ๒๕๐๐

ประวัติการศึกษา

    นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน    

    ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

    ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายประยูร รัตนเสนีย์

กรรมการ (ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย)

วันเกิด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

ประวัติการศึกษา

    รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

    ผู้ว่าราชการจังหวดัพงังา (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

    รองผู้ว่าราชการจังหวดัพงังา (รกัษาราชการแทนผูว่้าราชการจังหวดัพงังา)

    (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันเกิด ๑๗ กันยายน ๒๔๙๗ 

ประวัติการศึกษา

    Ph.D. (Urban Environmental Management)  

    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์

     กรรมการบรหิาร มลูนธิบูิรณะชนบทแห่งประเทศไทย  

     ในพระบรมราชปูถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจบุนั)

     กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองค์กร 

     ภาคประชาสงัคม ส�านกันายกรฐัมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจบัุน)

     กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

     (สปสช.) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจบุนั)

     คณบดวิีทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     (ตลุาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบนั)

ผลงาน/ประกาศ

    รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “บุคคลภายนอกประเภทสร้างชื่อเสียง 

     เกียรติคุณของ กฟผ. ให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกโดยเด่นชัด” 

     จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙

     โล่เกียรติคุณ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้น�า 

     ด้านวชิาการและการศกึษาต้นแบบ จาก มลูนธิิดนิดนี�า้ใสแห่ง 

     ประเทศไทย, ๒๕๕๙

     Honorable Visiting professor จาก Korea Invention 

     Academy, Seoul city, South Korea., ๒๕๕๘
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

นายสมชาย ศิริสมฤทัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเกิด ๒ มิถุนายน ๒๔๙๙

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

    พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ผู้อ�านวยการส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส�านักงาน 

    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

    ผู้อ�านวยการกอง กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

ผลงาน/ประกาศ

    ได้รบัรางวัลชนะเลศิ “การจัดการความรู ้(KM)” ประจ�าปี ๒๕๕๘

     ได้รบัคัดเลอืกเป็น “ข้าราชการพลเรอืนดเีด่น” ประจ�าปี ๒๕๕๗

     ได้รบัเกียรตบิตัรยกย่องเชดิชดูเกยีรตใินโครงการ “เพชรจรสัแสง”  

     ว่าเป็น “ผูม้ผีลงานด”ี ประจ�าปี ๒๕๕๗

    ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั “คนดศีร ีส.ป. ประจ�าปี ๒๕๕๗”

นายประยงค์ ดอกล�าใย

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

วันเกิด ๓ ธันวาคม ๒๕๐๘

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

     อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิชุมชน

     คณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)

     ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผลงาน/ประกาศ

     รางวัลสนัตปิระชาธรรม เป็นผูอ้ทุศิตนเพือ่สงัคม ตามแนวทางอาจารย์ป๋วย 

     อึง้ภากรณ์ เนือ่งในงานวนัครบรอบ ๖๙ ปี วนัสนัตภิาพไทย ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๗

     รางวัลด้านการคุม้ครองสทิธมินุษยชน งาน Robinson Bright & Charm 

     Awards ๒๐๑๔
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

นายสุบิน จันทะคัด

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

วันเกิด ๑๗ กันยายน ๒๕๐๘

ประวัติการศึกษา

     ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการ 

    พัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

     ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับจังหวัดจันทบุรี

     ผู้อ�านวยการศูนย์บุคคลออทิสติกและบุคคลที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

     จังหวัดจันทบุรี

     ประธานสมาคมพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี

     คณะอนุกรรมการด้านพฒันาคณุภาพชวีติ ส่งเสรมิอาชพีและการศกึษาพเิศษ

     คณะขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี

     ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

นายสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ

วันเกิด ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖

ประวัติการศึกษา

     ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

     รองเลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

     (๒๙ พ.ย. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)

     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

     กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาปัญหาทีด่นิท�ากนิ และการออกเอกสารสทิธิ

ผลงาน/ประกาศ

     งานวิจัยเรื่องการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรกรรม 

     อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๐

     งานวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกร 

     ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อน�าไปสู่กรรมสิทธ์ในที่ดินรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕

     งานวิจัยโครงการวิจัยธนาคารที่ดิน : องค์กรขับเคลื่อนในการส่งเสริม 

     และสนับสนุนการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ปฏบัิตหิน้าที ่: ผอ.บจธ  

(๙ ก.ย. ๕๘ - ๒๓ ม.ค. ๖๑)
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
       สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

วันเกิด ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๖

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : Master of Business Administtrat ion   

    (Exect ive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์

    แห ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    Master of Science (Mathematics and Computer 

    Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A. 

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า   

    ตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

    ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

    ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

วันเกิด ๑๓ เมษายน ๒๕๐๐

ประวัติการศึกษา

    รัฐศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๐ 

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิาร    ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ 

    ประจ�ารัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

     กลาโหม

    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.      ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

    ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.      ๑ ต.ค. ๒๕๕๗

    ผู ้ทรงคุณวุฒิ ทบ.       ๑ ต.ค. ๒๕๕๕

    รอง จก.กบ.ทบ.       ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

วันเกิด ๒ กันยายน ๒๕๐๐  

ประวัติการศึกษา

    ปรญิญาโท การจัดการภาครฐัและเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน ผู ้ช ่วยผู ้จัดการ ธ.ก.ส. 

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

    เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารส�านักงาน 

    พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)      

    เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

วันเกิด ๕ สิงหาคม ๒๕๑๘  

ประวัติการศึกษา

    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัย 

     หอการค้าไทย 

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) 

    กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

นายวิทยา ฉายสุวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

วันเกิด ๔ มกราคม ๒๔๙๗

ประวัติการศึกษา

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต 

    พัฒนบริหารศาสตร ์

ประวัติการท�างาน/ประสบการณ์

    พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

คณะผู้บริหาร
       สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ผู้อ�านวยการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ

รองผู้อ�านวยการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
นางปราณี สริวัฒน์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ในที่ดิน

พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน
และกิจการต่างประเทศ
พลตรี ธนชัย แสงสว่าง

ที่ปรึกษาด้านมวลชนสัมพันธ์
พลโท วิภพ กิวานนท์

ที่ปรึกษาด้านบริหารเงินทุน
บริหารการเงิน
นายดิเรก นุชชม

ที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ดิน
และพัฒนาทรัพย์สิน
นายก�าพล ภาคสุข

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
และการจัดรูปแบบที่ดิน
นางเปรมจิต สังขพงษ์
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ผู ้อ�านวยการกอง

ผู้อ�านวยการ
กองการเงินและบัญชี
นางราตรี พยนต์รักษ์

ผู้อ�านวยการ
กองทรัพยากรบุคคล
นายอาทร ใช้กิจจา

ผู้อ�านวยการ
กองอ�านวยการและพัสดุ
นางสาวนิภา น�าสุริยานันท์

ผู้อ�านวยการ
กองกฎหมาย

นางนยัน์รตัน์ เผดมิรอด ภู่งาม

ผู้อ�านวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย

ผู้อ�านวยการ
กองระบบสารสนเทศ
นายธนวิทย์ รักสุวชน

ผู้อ�านวยการกองศกึษา
และวจัิยธนาคารท่ีดิน
นางสาวสิริรัฐ สุกันธา

ผู้อ�านวยการ
กองบริหารจัดการที่ดินรัฐ

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล

ผู้อ�านวยการ
กองบริหารจัดการที่ดินเอกชน

นายอาทิตย์ สุนีพัฒน์

ผูอ้�านวยการกองประชาสมัพันธ์
และส่ือสารองค์กร
นายอธิศ ดาบแก้ว

ผู้อ�านวยการ
กองพัฒนาที่ดิน

นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ

ผู้อ�านวยการ
กองตรวจสอบภายใน
นายสมชาย นุชธานี
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บทที่ ๓

ประจ�าปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๐   

แผนการด�าเนินงาน





สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

 บจธ. ได ้จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกระบวนการ 
ของส� านั ก งบประมาณ และ ได ้ รั บกา รจั ดสรร งบประมาณรายจ ่ า ยประจ� าป ี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ�านวน ๔๓,๖๖๐,๒๐๐ บาท ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร ์
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 เพื่อให้การด�าเนินงานของ บจธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก�าหนดทิศทาง
การด�าเนินงานภายในระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในภาพกว้างและเร่งรัด
การด�าเนินงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
แผนบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย ข้อส่ังการของรฐับาล แนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของผู้บริหาร
สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) เพือ่ให้เกิดความเชือ่มโยงกันในการด�าเนินงานในทกุระดับ 
อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญของ บจธ. คือ “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้า
ในสังคม โดยใช้การบริหารจัดการที่ดินเป็นกลไกในการขับเคลื่อน” 
 ทั้ ง น้ี  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค ์การมหาชน) ได ้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร ์
ในการด�าเนินงานประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร ์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

สนับสนุนข้อมูล และขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรม
ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการน�าทรัพยากรที่ดินมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แผนยุทธศาสตร์ บจธ. และการขับเคลื่อนแผนไปสู ่การปฏิบัติ (Strategic 
Implementation) และการติดตามประเมินผล (Strategic Control and 
Evaluation)
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

เกิดการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร 
และผู้ยากจนได้มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง

สนบัสนนุ และผลกัดนัให้เกดิการกระจายการถอืครอง 
ที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินท�ากิน 
เป็นของตนเอง

เกดิการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิอย่างคุม้ค่าตามศักยภาพ 
ของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่

เกษตรกรและผู้ยากจนมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ 
ในที ่ด ินลดลง

ศึกษา ก�าหนดหลักเกณฑ์ และให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ

มีฐานข้อมูลที่ดินที่ทันสมัย เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ดิน และสนับสนุนข้อมูลเชิง
นโยบายของรัฐบาล

เกษตรกรและผู้ยากจนมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ 
ในที ่ด ินลดลง

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

บจธ. มีบุคลากรที่ มี สมรรถนะ และมี ระบบ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วางแผนพัฒนาก�าลังคน และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  

มีวัฒนธรรมองค ์กรที่ เข ้มแข็ ง และบุคลากร 
มีค่านิยมในการท�างานร่วมกัน  

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล

มี โ ค ร งสร ้ า งการบริ ห า รจั ดการที่ ค ล ่ อ งตั ว 
ต ล อ ด จ น มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ส นั บ ส นุ น 
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ข ้ อ มู ล 
เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

- ศึกษา และจัดท�าโครงสร้างองค์กร ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- จดัท�าและพฒันาระบบสารสนเทศ (back office/ 
intranet) ที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
- จั ด ท� า แ ล ะ พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ 
การติดตามและประเมินผลการด�า เ นินงาน
- ประชาสั ม พั น ธ ์ แ ละสื่ อ ส า รภาพลั กษณ ์ 
ของ บจธ. ให้เป็นที่รู ้จักในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
    สนับสนุนข้อมูล และขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดินอย่างเป็นธรรม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์

จัดต้ังธนาคารที่ดินแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ สนับสนุน และด�าเนินการจัดตั้ งธนาคารที่ดิน
หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านอง
เดียวกับธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
    ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไกในการน�าทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
    พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

30



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 ๑) การจัดตั้งธนาคารที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค ์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และบริหารจัดการที่ดิน เป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความคล่องตัวสูง 
เพื่อให้เกษตรกรได้มีสิทธิในที่ดิน และได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมั่นคงในรูปแบบของธนาคาร เพื่อสนับสนุน 
ด้านการเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพ่ือให้ได้มีท่ีดินท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อคงสิทธิ
ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เช่น การไถ่ถอนจ�านอง และการไถ่ทรัพย์จากการขายฝาก เป็นต้น
 ๒) การป้องกันการสูญเสียสิทธิ นายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา 
การให้ความช่วยเหลอืประชาชนผูม้รีายได้น้อย หรอืเกษตรกรซ่ึงใช้ทีท่�ากินเป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกันในการกูย้มื 
โดยอาจพิจารณาให้ด�าเนินการในรูปแบบกองทุนรับฝากซ้ือที่ดินดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา บจธ. มุ ่งหมายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันการสูญเสียสิทธิ 
ในที่ดินเป็นล�าดับแรก
 ๓) การกระจายการถือครองที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในการถือครองที่ดิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินท�ากินของเกษตรกรและผู ้ยากจนที่ไม่ม ี
ที่ ดินท�ากินหรือมีไม ่ เพียงพอต ่อการประกอบอาชีพ เ พ่ือให ้ชุมชนสามารถใช ้ประโยชน ์ในที่ดิน 
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีสิทธิในการครอบครองที่ดินร่วมกัน รวมทั้ง 
เป็นกรณีศึกษาในการก�าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 ๔) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจ รวบรวมข้อมูลด้านสิทธิ และ 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินทั่วประเทศ โดย บจธ. มีเป้าหมายในการเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ผู้ถือครองที่ดิน 
ผู้ไม่มีที่ดินท�ากิน ผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ท�ากินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซ่ึงข้อมูลจะต้องมีความทันสมัย และ 
ถูกต้องตามความเป็นจรงิ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานการปฏริปูทีดิ่นประเภทต่าง ๆ  การใช้ประโยชน์ในทีด่นิ 
รปูแบบต่าง ๆ  ทัง้ในทีด่นิของภาครัฐและเอกชน การก�าหนดภาษีทีด่นิ ตลอดจนการสนับสนุนข้อมลูเชิงนโยบาย 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
การกระตุน้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการให้มีการใช้ท่ีดินอย่างถูกประเภท  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเป็นผล
ให้เกิดความสมดุลในการถือครองที่ดินตามความเหมาะสม

เป้าหมายการด�าเนินการ
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บทที่ ๔

ผลการด�าเนินงาน    





สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๑ การด�าเนินงานโครงการตามมติ ครม.
        จ�านวน ๕ โครงการ

๔.๑.๑ โครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารท่ีดิน

 เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิ 
ในที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน ตลอดจนมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ 
ระบบบริหารธนาคารที่ ดิ น เพื่ อน� า ไปสู ่ ก าร จัดตั้ งและด� า เ นินการธนาคารที่ ดิ นที่ เหมาะสม 
กับประเทศไทย

ผลการด�าเนินงาน

 จัดท�าโครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อด�าเนินการ ภายในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๑๘๐ วัน 
ก�าหนดส่งมอบงาน ๔ งวด 
 ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑, ๒ และ ๓ และคณะกรรมการตรวจได้ตรวจรับ สรุปได้ดังนี้
 ๑. สรุปผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการที่ดิน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และกรอบแนวทางการด�าเนินการงาน
 ๒. การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบธนาคารที่ดิน และการวิเคราะห์ สรุปเปรียบเทียบข้อมูล 
เพื่อน�ามาวางแผนการก�าหนดกลยุทธ์ระบบการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย
 ๓. การประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ การจัดประชุม ให้ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนิน
โครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน
 ๔. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวม ๔ ภาค ดังนี ้
  - ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี
  - ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  - ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 ป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างปรับแก้ไขงานงวดที่  ๔ เกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
การบริหารจัดการที่ดิน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบแนวทางการด�าเนินงาน การวิเคราะห์ 
สรุปเปรียบเทียบข้อมูล การวางแผน ก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันและอนาคต 
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

 ๑. การศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดินเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นงานวิชาการเชิงนโยบาย 
ที่เน้นในด้านความคิด จึงไม่มีกรอบในการเขียน ท�าให้ผลการศึกษามีความหลากหลายตามมุมมอง 
ของที่ปรึกษา
 ๒. เนื้อหาของงานที่กว้างและมีความหลากหลาย ประกอบด้วย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหาร 
จัดการ การบริหารบุคลากร ยุทธศาสตร์และแผนงาน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและ
ความละเอียดในการพิจารณาตรวจรับงาน

 ๑. จัดท�าตารางแสดงรายละเอียดการตรวจรับความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานและเนื้อหา
 ๒. ประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการก�ากับการปฏบิตังิานของทีป่รกึษากบัมหาวทิยาลยัทีป่รกึษา
 ๓. ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่ปรึกษากับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการก�ากับการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอย่างสม�่าเสมอ

การประชุมการด�าเนินโครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน
โดย ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหา/อุปสรรคปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๑.๒ โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูล 
                     เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

๑. โครงการส�ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่

           เพื่อรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ เกี่ยวกับข้อมูลที่ดินและเกษตรกรรม เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และกระตุ ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจน 
การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และเป็นฐานข้อมูลที่ดิน เกษตรกรที่มีความ
น่าเชื่อถือ  สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีศักยภาพ

ผลการด�าเนินงาน

 จัดจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการส�ารวจข้อมูลใน ๓๖ พื้นที่  โดยจ้างสถาบันการศึกษาด�าเนินการส�ารวจ 
รวม ๗ สถาบัน จ�านวน ๑๐ สัญญา ระยะเวลาด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน 
 ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ ดังนี้
 ๑. จ�านวนประชากรในพื้นที่  
 ๒. จ�านวนเกษตรกรในพื้นที่
 ๓. เนื้อที่ทั้งหมด (ไร่/แปลง) ในพื้นที่  
 ๔. เนื้อที่ท�าการเกษตร (ไร่/แปลง)
 ๕. พื้นที่เกษตรกรรมและมีหนังสือแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ไร่/แปลง)  
 ๖. พื้นที่ที่มีการท�านิติกรรมสัญญาขายฝาก (แปลง/ไร่)
 ๗. พื้นที่ที่มีการท�านิติกรรมสัญญาจ�านอง (แปลง/ไร่)  
 ๘. ผู ้ไร้ที่ท�ากิน (ราย)
 ๙. การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ราย) 
 ๑๐. รายช่ือ และช่องทาง
 งานพัฒนาพันธมิตร/เครือข่ายการท�างานของ บจธ. ในต�าบล
 รายงานระดับต�าบล มีข้อเสนอแนะ เรื่องการวางแผนการให้บริการของ บจธ. แต่ละต�าบล
 นอกจากนี้ บจธ. ได้จัดท�าระบบข้อมูลโดยใช้ค�าสั่งประยุกต์เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ที่ได้จากการส�ารวจใน ๓๖ พ้ืนที่ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์
ในเชิงบริหารงานต่อไป
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๒. การจัดท�าฐานข้อมูลท่ีดิน เกษตรกรและผู้ยากจน

 การจัดท�าระบบข้อมูล และจัดหาชุดค�าสั่งประยุกต์รหัสเปิด ซึ่งครอบคลุมการใช้งานด้านระบบ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่ถูกส�ารวจจากพื้นที่ด�าเนินการ ๓๖ พื้นที่

 ๑. สร้างต้นแบบของข้อมูลท่ีจ�าเป็นต้องน�ามาใช้งานโดยเริ่มจากพื้นที่ทดลอง และพัฒนาระบบ
ข้อมูล และจัดหาชุดค�าสั่งประยุกต์รหัสเปิด ซ่ึงครอบคลุมการใช้งานด้านระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้ง
จัดฝึกอบรมการใช้งานชุดค�าสั่งประยุกต์ที่จัดหาดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ บจธ.
 ๒. พัฒนาระบบข้อมูล และจัดหาชุดค�าสั่งประยุกต์รหัสเปิด
 ๓. จัดท�าฐานข้อมูลที่ดิน เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

๓.๑ ได้ข้อมูลผู ้ไร้ที่ดินท�ากิน ผู ้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน และผู้ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมี
ผู ้ไร้ที่ดินท�ากิน จ�านวน ๗,๘๙๐ ราย ผู ้สูญเสียสิทธิในที่ดิน จ�านวน ๗,๗๓๘ ราย และผู้ไม่ใช้ประโยชน์
ในที่ดิน จ�านวน ๑๖๙ ราย โดยมีที่ดินไม่ใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๙๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๒๖๐-๓-๔๕.๑ ไร่ 
และที่ดินแปลงใหญ่ จ�านวน ๒,๕๕๙ ไร่

๓.๒ ได้เครือข่ายของ บจธ. ในพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่มีการน�าเสนอเครือข่ายพันธมิตรที่แตกต่าง 
กันออกไป ทั้งรูปแบบโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนหลายภาคส่วน 
ในชุมชนมีตัวแทนหลักในการด�าเนินงาน

๓.๓ ทราบล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละต�าบล
ตามความเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย

๓.๔ ทราบแนวทางในการบริหารงบประมาณและระยะเวลาในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
แก่เกษตรกรใน ๓๖ พ้ืนที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการรับบริการจากภาครัฐของเกษตรกร

ปัญหา/อุปสรรคผลการด�าเนินงาน

 ๑. รูปแบบของรายงานมีความหลากหลายท�าให้คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ต้องใช้ระยะเวลาท�าให้งานมีความล่าช้า
 ๒. พื้นที่ด�าเนินการบางพื้นที่ประสบอุทกภัยท�าให้การด�าเนินงานมีความล่าช้า ต้องขยายระยะ
เวลาด�าเนินการออกไป

 ๑. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาได้ออกแบบรูปแบบการรายงานงวดท่ี ๓ 
ให้แก่ที่ปรึกษา เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาตรวจรับงาน
 ๒. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาได้เร่งรัดการตรวจรับงานและการขยาย
ระยะเวลาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของที่ปรึกษา

ปัญหา/อุปสรรคปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือโซน ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือโซน ๒ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมอบรมการด�าเนินการโครงการส�ารวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ ร่วมกับ ๗ มหาวิทยาลัย
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง โซน ๑ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง โซน ๒ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ โซน ๓ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๑ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๓ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โซน ๑ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โซน ๒ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๑.๓ โครงการต้นแบบ 
                การบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานภาครัฐ สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการที่ดินในด้านการกระจายการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ ้มค่า การช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนไม่สูญเสียสิทธิและมีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง โดยด�าเนินการดังนี้
 ๑. ด�าเนินการให้สินเช่ือเพื่อคงสิทธิในที่ดินส�าหรับผู้มีปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในท่ีดินท�ากิน
 ๒. การกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินส�าหรับเกษตรกรท่ีไม่มีที่ดินท�ากิน

ผลการด�าเนินงาน

 ๑. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ
ความเหมาะสมของผู้ขอสินเช่ือ
 ๒. ด�าเนินการให้สินเช่ือแก่เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๒๘ ราย รวม ๒๙ แปลง ใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สุพรรณบุรี และเชียงราย
 ๓. รับค�าเสนอขายที่ดินและตรวจสอบสภาพที่ดินเบื้องต้น จ�านวน ๑,๗๕๐ ไร่ ใน ๕ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดล�าพูน นราธิวาส นครสวรรค์ เชียงราย และสุพรรณบุรี
เป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรในปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๖๐ ราย
 การป้องกันการสูญเสียสิทธิ

ได ้ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน จ�านวน ๒๘ ราย ๒๙ แปลง 
เนื้อที่ประมาณ ๒๑๓-๓-๖๕ ไร่ เป็นเงิน ๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท
 การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน

เจ้าของที่ดินเสนอขายที่ดินใน ๓ พื้นที่ จ�านวน ๑๔ ราย ได้แก่ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน ๑ ราย ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๖-๐-๐๔ ไร่
จังหวัดล�าพูน จ�านวน ๑ ราย ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๕๓๙-๒-๙๔ ไร่
จังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๑๒ ราย ๒๐ แปลง เน้ือที่ประมาณ ๔๗๗-๒-๒๐ ไร่

ขณะนี้อยู ่ ระหว ่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และคัดกรองเกษตรกรเพื่อด�าเนินการ 
ในข้ันตอนต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

 ข้อจ�ากัดในการด�าเนินการเฉพาะพื้นท่ี และการได้มาซ่ึงข้อมูลพื้นที่ ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อติดต่อมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลา
 เกษตรกรส ่วนใหญ ่ มีหนี้หลายทาง ไม ่มีความสามารถในการช�าระหน้ีได ้  และบางราย 
ไม่เข้าเงื่อนไขในการช่วยเหลือของ บจธ.
 ที่ดินที่จะด�าเนินการมีสภาพไม่เหมาะสม หรือมีราคาค่อนข้างสูง
 เอกสารสิทธิของที่ดินที่จะด�าเนินการบางรายไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๑. การให้สินเช่ือเพื่อคงสิทธิในที่ดินส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ากิน  
    รวมทั้งหมด ๒๘ ราย ๒๙ แปลง ดังนี้

๑.๑ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จ�านวน ๙ ราย ๙ แปลง 
๑.๒ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จ�านวน ๙ ราย ๙ แปลง
๑.๓ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น จ�านวน ๖ ราย ๗ แปลง
๑.๔ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จ�านวน ๓ ราย ๓ แปลง
๑.๕ สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย จ�านวน ๑ ราย ๑ แปลง

สรุปผลการด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร

๒. การกระจายสิทธิการถือครองที ่ดิน ส�าหรับเกษตรกรที ่ไม่มีที ่ดินท�ากิน โดยรับค�าเสนอขายที ่ดิน 
และตรวจสอบสภาพที่ดินเบื ้องต้น จ�านวน ๑,๗๕๐ ไร่ ดังนี ้

๒.๑ ต.นาทราย อ.ลี ้ จ.ล�าพูน จ�านวน ๖๔๖ ไร่
๒.๒ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหปาดี จ.นราธิวาส จ�านวน ๖๔๑ ไร่
๒.๓ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จ�านวน ๒๔๐ ไร่
๒.๔ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย จ�านวน ๒๑๗ ไร่
๒.๕ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จ�านวน ๖ ไร่

จ.เชียงราย ๑๑%

จ.สุพรรณบุรี ๑%
จ.ล�าพูน ๓๗%

จ.นครสวรรค์ ๑๔%
จ.นราธิวาส ๓๗%

จ.สุพรรณบุรี ๑๑%

จ.เชียงราย ๔%
จ.นครสวรรค์ ๓๒%

จ.ขอนแก่น ๒๑% จ.ร้อยเอ็ด ๓๒%
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ประชุมคณะท�างานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคาที่ดิน
ต�าบลโต๊ะเด็ง อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด มอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดินแกเกษตรกร

เก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสววรค์

ส�ารวจพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ส�ารวจพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ส�ารวจพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อที่ดิน

ประชุมร่วมกับคณะท�างานและเกษตรกรในพื้นที่
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๔.๑.๔ โครงการแก้ไขปัญหา 
              เกษตรกรและผู้ยากจน 
                     ซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน 
                               จากการจ�านองและขายฝาก

 เพ่ือป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ากินของเกษตรกร ที่มีปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว
และผู้ที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผู้ยากจนในระยะยาวต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคผลการด�าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรคปัญหา/อุปสรรค

 ในปี ๒๕๖๐ ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาจะสูญเสียสิทธิหรือ
สูญเสียสิทธิไปแล้ว จ�านวน ๑๔๙ ราย งบประมาณ ๖๔,๗๖๕,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น
 ให้สินเช่ือเพื่อน�าไปไถ่ถอนที่ดินจากการจ�านอง จ�านวน ๖๘ ราย
 ให้สินเช่ือเพื่อน�าไปไถ่ถอนที่ดินจากการขายฝาก จ�านวน ๔๒ ราย
 ให้สินเช่ือเพื่อน�าไปช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาอันเกี่ยวกับที่ดิน จ�านวน ๑๕ ราย
 ให้สินเช่ือเพื่อน�าไปซื้อคืนที่ดินจากการถูกขายทอดตลาดไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี จ�านวน ๕ ราย
 ให้สินเช่ือเพื่อน�าไปซื้อที่ดินคืนจากการหลุดขายฝากไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี จ�านวน ๑๘ ราย
 จัดซ้ือที่ดินท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับการท�าการเกษตรกรณีที่เกษตรกร
และผู้ยากจนสูญเสียสิทธิในท่ีดินจากปัญหาการขายฝาก จ�านวน ๑ ราย
 สามารถคงสิทธิในที่ดินให้เกษตรกรเป็นเนื้อที่ จ�านวน ๑,๑๘๗-๒-๒๖.๓ ไร่ โดยประสาน 
ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เพื่อส ่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรฯ ที่ เป ็นลูกหน้ีของ บจธ.  
ใน ๔ ภูมิภาค รวม ๑๔๙ ราย ดังนี้
 ภาคเหนือ จ�านวน ๓ ราย คิดเป็น ๒%
 ภาคกลาง จ�านวน ๑๖ ราย คิดเป็น ๑๑%
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๑๖ ราย คิดเป็น ๗๘%
 ภาคใต้ จ�านวน ๑๔ ราย คิดเป็น ๙%

 เนื่องจากการให้สินเชื่อตามโครงการของ บจธ. เป็นเรื่องใหม่ และเจ้าหน้าที่ซึ่งท�าหน้าที่อ�านวย
สินเชื่อยังมีประสบการณ์น้อยในการด�าเนินงานให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
 บุคลากรที่ด�าเนินการเพื่ออ�านวยสินเชื่อต ้องด�าเนินการตั้งแต ่ เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด 
ในการจดทะเบียนนิติกรรมสัญญา รวมทั้งการเร่งรัดติดตามหนี้ แต่บุคลากรในการด�าเนินการดังกล่าว
มีจ�านวนไม่เพียงพอ หากมีเกษตรกรและผู้ยากจนที่จะต้องด�าเนินการช่วยเหลือจ�านวนมาก
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

แนวทางแก้ไข

 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการสอบสวนข้อมูลครัวเรือน การตรวจสอบและประเมิน
ราคาหลักประกัน การวิเคราะห์กระแสเงินสด โดยเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นวิทยากร
 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. 
 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคเหนือ

(จ�านวนทั้งหมด ๒ จังหวัด ๓ ราย)

จ.ก�าแพงเพชร ๓๓% ( ๑ ราย )                      จ.พิจิตร ๖๗% ( ๒ ราย )

รวม ๓ ราย

ภาคเหนือ ๒% ( ๓ ราย )                         ภาคใต้ ๙% ( ๑๔ ราย )

ภาคกลาง ๑๑% ( ๑๖ ราย )                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๘% ( ๑๑๖ ราย )

จ.ก�าแพงเพชร ๓๓%
จ.พิจิตร ๖๗%

ภาคเหนือ ๒%

ภาคกลาง ๑๑%

ภาคใต้ ๙%

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ๗๘%

รวม ๑๔๙ ราย
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลาง
(จ�านวนทั้งหมด ๙ จังหวัด ๑๖ ราย)

      จ.เพชรบุรี ๑๒% ( ๒ ราย )                             จ.ชัยนาท ๒๐% ( ๓ ราย )
      จ.นครสวรรค์ ๒๐% ( ๓ ราย )                         จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๖% ( ๑ ราย )
      จ.สมุทรสงคราม ๑๒% ( ๒ ราย )                      จ.สระแก้ว ๑๒% ( ๒ ราย )
      จ.สุพรรณบุรี ๖% ( ๑ ราย )                            จ.นครปฐม ๖% ( ๑ ราย )
      จ.ลพบุรี ๖% ( ๑ ราย )

รวม ๑๖ ราย

จ.ลพบุรี ๖%

จ.เพชรบุรี ๑๒%

จ.นครปฐม ๖%

จ.สุพรรณบุรี ๖%

จ.สมุทรสงคราม ๑๒%

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๖%

จ.สระแก้ว ๑๒%

จ.ชัยนาท ๒๐%

จ.นครสวรรค์ ๒๐%

50



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ�านวนทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ๑๑๖ ราย)

      จ.สุรินทร์ ๑๑% ( ๑๓ ราย )                            จ.มหาสารคาม ๒% ( ๓ ราย )
      จ.ยโสธร ๕% ( ๕ ราย )                                 จ.ร้อยเอ็ด ๙% ( ๑๐ ราย )
      จ.ศรีสะเกษ ๒% ( ๒ ราย )                             จ.อ�านาจเจริญ ๒% ( ๓ ราย )
      จ.อุดรธานี ๕% ( ๕ ราย )                               จ.อุบลราชธานี ๓% ( ๔ ราย )
      จ.ชัยภูมิ ๑% ( ๑ ราย )              จ.หนองคาย ๑% ( ๑ ราย )
      จ.หนองบัวล�าภู ๑% ( ๑ ราย )                         จ.กาฬสินธุ์ ๑% ( ๑ ราย )
      จ.ขอนแก่น ๓% ( ๔ ราย )                              จ.นครพนม ๖% ( ๗ ราย )
      จ.นครราชสีมา ๔๐% ( ๔๖ ราย )                      จ.บุรีรัมย์ ๒% ( ๓ ราย )
      จ.เลย ๖% ( ๗ ราย )

รวม ๑๑๖ ราย

จ.นครราชสีมา ๔๐%

จ.ชัยภูมิ ๑%

จ.หนองบัวล�าภู ๑%
จ.หนองคาย ๑%

จ.กาฬสินธุ์ ๑%จ.ขอนแก่น ๓%

จ.ศรีสะเกษ ๒%

จ.บุรีรัมย์ ๒%

จ.มหาสารคาม ๒%

จ.อ�านาจเจริญ ๒%

จ.ยโสธร ๕%
จ.อุบลราชธานี ๓%

จ.อุดรธานี ๕%

จ.นครพนม ๖%

จ.เลย ๖%

จ.ร้อยเอ็ด ๙%

จ.สุรินทร์ ๑๑%
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้
(จ�านวนทั้งหมด ๘ จังหวัด ๑๔ ราย)

      จ.ระนอง ๗% ( ๑ ราย )                                 จ.กระบี่ ๗% ( ๑ ราย )
      จ.สตูล ๗% ( ๑ ราย )                                    จ.ชุมพร ๒๒% ( ๓ ราย )
      จ.ตรัง ๗% ( ๑ ราย )                                     จ.นครศรีธรรมราช ๑๕% ( ๒ ราย )
      จ.ปัตตานี ๒๘% ( ๔ ราย )                               จ.พัทลุง ๗% ( ๑ ราย )

รวม ๑๔ ราย

จ.ระนอง ๗%

จ.พัทลุง ๗%

จ.ปัตตานี ๒๘%

จ.นครศรีธรรมราช ๑๕%

จ.สตูล ๗%

จ.ชุมพร ๒๒%

จ.ตรัง ๗%

จ.กระบี่ ๗%
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ลงพื้นที่ ตรวจสอบที่ดิน สอบถามข้อมูล เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

พื้นที่
เป้าหมาย 

การจัดซื้อ(ไร่)
เสนอขาย 

ที่ดินแล้ว(ไร่)
ท�าสัญญาจะซื้อ
จะขายแล้ว (ไร่)

โอนกรรมสิทธิ์
แล้ว(ไร่)

บ้านไร่ดง ๔๖-๓-๔๓ ๔๖-๓-๔๓ ๔๖-๓-๔๔ ๔๖-๓-๑๐

บ้านแพะใต้ ๑๔๕-๑-๔๒.๙ ๑๔๑-๒-๙๒.๙ ๑๒๙-๒-๗๐.๗ ๘๔-๒-๐.๗

บ้านท่ากอม่วง ๓๒๔-๐-๙๕.๓ ๒๖๕-๓-๙๕.๓ ๒๖๔-๓-๙๕.๖ ๒๕๖-๒-๐.๒

บ้านโป่ง ๒๙๓-๐-๙๑.๔ ๒๕๕-๓-๖.๙ ๑๙๖-๒-๔๐.๒๐ ๑๗๕-๐-๖.๖

รวม ๘๐๙-๒-๗๒.๖ ๗๑๐-๑-๓๘.๑ ๖๓๘-๐-๕๐.๕๐ ๕๖๒-๓-๑๗.๕

๔.๑.๕ โครงการน�าร่องธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีน�าร่อง ๕ ชุมชน

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ด�าเนินโครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน
ในที่พื้นน�าร่อง ๕ ชุมชน ในจังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีดินท�ากิน 
ของเกษตรกร และเป็นกรณีศึกษาเพื่อประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การกระจาย 
การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคผลการด�าเนินงาน

 ในปี ๒๕๖๐ มีการจัดซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น ๑๔๑ แปลง เน้ือที่ ๕๒๖-๓-๑๗.๕  ไร่ 
จากเป้าหมาย ๒๗๘ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๘๐๙-๒-๗๒.๖ ไร่ ดังนี้

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งสหกรณ์
 บจธ. ประสานกับส�านักงานสหกรณ์จังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมและ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดตั้งสหกรณ์ ซ่ึงเกษตรกรในพื้นที่น�าร่องได้มีเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์แล้ว และบางชุมชนอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ด้านการจัดให้เกษตรกรเข้าท�าประโยชน์ในที่ดิน
 บจธ. อนุญาตให้สหกรณ์การเกษตร จ�านวน ๔ แห่ง ตามโครงการน�าร ่องธนาคารที่ดินฯ 
เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของ บจธ. เป็นการชั่วคราว ดังนี้

สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ากัด จ�านวน ๓๑ แปลง เนื้อที่ ๘๔-๒-๐๐.๗ ไร ่
เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่อกอม่วง จ�ากัด จ�านวน ๒๒ แปลง เนื้อที่ ๒๕๖-๒-๐๐.๒ ไร ่
เม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านป่าซาง จ�ากัด จ�านวน ๑๐ แปลง เนื้อที่ ๕๖-๓-๑๐ ไร ่
เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

สหกรณ์ปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่ งยืน อ.สันทราย จ�ากัด จ�านวน ๗๘ แปลง 
เนื้อที่ ๑๗๕-๐-๐๖.๖ ไร่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
 ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

จัดท�าระบบน�้าบาดาลในพื้นที่การเกษตร
การขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร
การจัดท�าอ่างเก็บน�้าสาธารณะ
การจัดท�าถนนคอนกรีต

แผนภูมิแสดงสัดส่วนพื้นที่ที ่ได้ด�าเนินการจัดซื้อ

บ้านไร่ดง บ้านแพะใต้ บ้านท่ากอม่วง บ้านโป่ง

เป้าหมายในการจัดซื้อ เสนอขายที่ดินแล้ว

ท�าสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

บจธ. มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
เป็นการชั่วคราวให้ทั้ง ๔ สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าใช้พื้นที ่

เพื่อท�ากินของเกษตรกรใน ๕ ชุมชนน�าร่อง

ประชุมหารือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อวางแนวทางการพัฒนาชุมชน ณ จ.ล�าพูน
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๒ โครงการร่างพระราชบัญญัติ 
                    ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
 เพือ่ผลักดันให้เกดิการจัดต้ังธนาคารทีดิ่น หรอืองค์กรอืน่ทีม่วัีตถปุระสงค์ท�านองเดยีวกัน โดยด�าเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และสร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ 
ความส�าคัญของการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามร่างพระราชบัญญัติฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. และผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของ บจธ. ในการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยให้แล้วเสร็จ

ผลการด�าเนินงาน

 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ มีมติรับทราบหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยให้ บจธ. และส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาทบทวนรายละเอียดให้การจัดตั้งธนาคารที่ดินไม่ซ�้าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่น และไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของแผ่นดิน
 บจธ. จัดท�าโครงการช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
ชี้แจงต่อประชาชนในแต่ละภูมิภาค รวม ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง เกษตรกร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป 
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้า 
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กขป.๕) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๐ มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง พิจารณาเรื่องธนาคารที่ดินไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และ
ยกเลิกก�าหนดระยะเวลาการยุบเลิก บจธ.
 เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บจธ. และกระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกันเรื่องการปรับแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ฉบับ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และเห็นควรให้ 
กระทรวงการคลังไปปรับแก้ไข และน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายรฐับาล (กขร.) เห็นวา่ร่างพระราชบัญญตัิธนาคารทีด่ิน พ.ศ. .... ของ บจธ. และกระทรวงการคลัง 
มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน และเป็นร่างของรัฐบาลทั้ง ๒ ฉบับ ดังน้ัน เพื่อความเป็นเอกภาพ จึงเห็นควร 
มอบให้กระทรวงการคลัง และ บจธ. ไปพิจารณาร ่วมกัน และเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ฉบับของกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 ในการประชุม กขร. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณา 
เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกในการกระจายการถือครองที่ดิน 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ มีมติรับทราบความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรัดการด�าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ประชุมเตรียมการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.)  บจธ. และกระทรวงการคลังหารือร่วมกันเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

โครงการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จังหวัดเชียงใหม่
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญ�ติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน 
หัวข้อ “ธนาคารที่ดินจะมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ฯ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๓.๑ โครงการจัดท�าระบบสารสนเทศ 
               เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ บจธ.

๔.๓ งานสนับสนุนการด�าเนินงาน

 เพือ่ด�าเนนิการให้เกดิการกระจายการถอืครองทีด่นิทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื และมกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความรู้แบบสหวิชาชีพ และต้องสร้าง 
ความร่วมมือหลายฝ่าย เพื่อให้มีฐานข้อมูลความรู้ท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ สามารถสนับสนุนเกษตรกร 
ผู ้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ถูกต้อง จนเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด ส่งผลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศชาติเข้มแข็ง 

 โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของ บจธ. เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมด้านระบบ
สารสนเทศของ บจธ. ทั้งในระยะเริ่มต้นและจัดเตรียมแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะยาว 
การเป็นธนาคารที่ดิน โดยการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมด 
ของ บจธ. และศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการระบบสารสนเทศ ของธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่น 
ที่ มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดิน รวมถึง จัดเตรียมความพร้อมของระบบ 
สารสนเทศของ บจธ. โดยด�าเ นินการการศึกษา วิ เคราะห ์  ออกแบบ และวางแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของ บจธ. รวมไปถึงการรวบรวมสอบถามข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อใช ้
ในการวิเคราะห์และออกแบบการท�างาน
 การด�าเนินงานของโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของ บจธ. โดยจัดจ้างสถาบันการวิจัย 
และให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาด�าเนินการ มีระยะเวลาในการด�าเนินการทั้งสิ้น 
๒๗๐ วัน โดยแบ่งงานเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ
 ๑. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดของ บจธ.

๑.๑ งานวิเคราะห์องค์กร เพ่ือออกแบบผังธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ
๑.๒ งานจัดท�าแผนแม่บทสารสนเทศของสถาบันฯ ในระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๑.๓ งานศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลที่ ดิน เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือ 

องค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดินในอนาคตด้วย
๑.๔ งานจัดท�าโครงการด้านการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศพร้อมด้วยการจัดท�า 

ข้อก�าหนดและคุณสมบัติหลักของเนื้องาน

การด�าเนินงานโครงการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ บจธ.
(๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของ บจธ.
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การรวบรวมสอบถามข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
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 ๒. งานจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
๒.๑ จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านระบบฮาร์ดแวร์และเครือข่ายสื่อสาร
๒.๒ จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านระบบซอฟต์แวร ์ ERP ส�าหรับงานปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารโครงการ งานการเงินและบัญชี และงานบริหารสินทรัพย์
๒.๓ จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านระบบซอฟต์แวร์ระบบสินเชื่อ
๒.๔ จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านให้บริการประชาชน (เพิ่มเติมจากขอบเขตงาน)
๒.๕ การพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศของบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรของ บจธ.

 ๓. งานศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการระบบสารสนเทศ ของธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดิน

การรวบรวมสอบถามข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
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สถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมด
 การวางรูปแบบสถาปัตยกรรมการท�างานของระบบ ซ่ึงมีรูปแบบในการท�างานแบบ Virtualization 
Computing และ Shared Storage รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันผู้บุกรุก

SYSTEM ARCHITECTURE
DIAGRAME

PHYSICAL SERVER 
VM Ware ESXi

ERP SERVER / LINUX
VM

APP SERVER / WINDOWS
VM

WEB SERVER / LINUX
VM

OWN CLOUD / LINUX
VM

Volume 1 / DBS

PHYSICAL NAS
Logical Volume / NFS

Volume 2 / OWNCLOUD

FIREWALL

INTERNET / T CP-iP
Volume 1 / Management

PHYSICAL NAS
Logical Volume / SMB

Volume 2 / Operator

Volume 3 / Shared

LAN:ETHERNET

WORK STATION MOBILE DEVICES

64



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ระบบ ERP

ได้น�าระบบซอฟต์แวร์ Odoo ซึ่งเป็น Open source ERP ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน 
ทั ่วโลก อันเนื ่องจากมีการใช้งานง่ายด้วยหน้าตา (GUI) ที ่ทันสมัย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง
และมีความเป็น ERP สูง รองรับการท�างานบน Could และรองรับ OS ทั้ง Windows Linux Mac
รวมถึงการแสดงผลบนหน้าจอทั้งมือถือและแท็บเล็ต

โครงการจ้างที ่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของ บจธ. ได้ด�าเนินการ Implement ระบบ
ทั้งหมด ๓ โมดูล ดังนี ้

๑. งานบริหารโครงการ 
๒. งานการเงินและบัญชี 
๓. งานบริหารสินทรัพย์

 กระบวนการด�าเนินงาน
๑. การส�ารวจสภาวะระบบงานปัจจุบัน 
๒. ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องกัน
๓. การพัฒนา ERP Odoo เพิ่มเติม 
๔. ทดสอบระบบ 
๕. การน�ามาใช้งานจริง

รูปแบบหน้าระบบ ERP (ระบบบริหารโครงการ)
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ระบบบริการประชาชน
 ระบบบริการประชาชน เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถขอใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และทั ่วถ ึง ผ ่านระบบอินเตอร์เน ็ต เช ่น การขอสินเช ื ่อ การขายที ่ด ิน การขอใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน
การร้องเรียนร้องทุกข์ และการเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้ บจธ. สามารถให้บริการช่วยเหลือประชาชน 
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบหน้าระบบบริการประชาชน
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ระบบสินเชื่อ
 ระบบสินเชื ่อ เป็นระบบที ่ช ่วยในการบริหารจัดการงานด้านการให้สินเชื ่อและติดตาม 
ความเคลื ่อนไหวของลูกหนี ้ เช ่น การบันทึกค �าขอ การประเมินราคาทรัพย์ส ิน การค�านวณ 
งวดการจ่ายเงิน การติดตามหนี้ เป็นต้น

การบันทึกข้อมูลค�าขอสินเชื่อ

 ๑. มีองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ ที่จะน�าไปใช้และวางแผนพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
การท�างานในอนาคตขององค์กร รวมถึงการเป็นธนาคารที่ดิน
 ๒. มีองค์ความรู้ข้อมูลที่ดินและโครงสร้างฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อสนับสนุนการเป็นธนาคารที่ดิน 
หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดินในอนาคต และสามารถน�ามาใช้งาน 
ตามภารกิจของ บจธ. ได้
 ๓. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการปฏิบัติงานของ บจธ. ทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
ประกอบด้วย ระบบบริการประชาชน ระบบสินเชื่อ ฐานข้อมูลที่ดิน และระบบ ERP ซึ่งแบ่งระบบ 
เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ งานบริหารโครงการ งานการเงินและบัญชี และงานบริหารสินทรัพย์ จากการด�าเนินงาน 
โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศนั้น ได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงระบบ ERP ขึ ้น เพื ่อสนับสนุนรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ บจธ. โดยมีการทดสอบ 
ก่อนน�าระบบต่าง ๆ มาใช้งานจริง ประกอบด้วย ระบบบริการประชาชน ระบบสินเชื่อ ฐานข้อมูลที่ดิน
และระบบ ERP (งานบริหารโครงการ งานการเงินและบัญชี งานบริหารสินทรัพย์)

สรุปผลการด�าเนินงาน
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(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร
โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

แผนภาพการเชื่อมโยมข้อมูลและท�างานของระบบ

ปัญหา/อุปสรรคปัญหา/อุปสรรค

 ๑. หลังจากน�าระบบมาใช้งานจริง โดยมีเจ้าหน้าที่ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการใช้งานระบบต่าง ๆ  
พบข้อผิดพลาดของการท�างานในบางระบบอยู่ จึงมีการเก็บข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดในการพัฒนา 
และส่งกลับไปยังผู ้พัฒนาเพื่อให้แก้ไขในส่วนที่ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่
 ๒. มีการแก้ไขและตอบกลับจากผู้พัฒนา แต่ยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตามความต้องการ 
อย่างครบถ้วน

ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข

 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษา ผู้พัฒนาระบบและผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. 
ที ่ เกี ่ยวข้องกับระบบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนา 
ระบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อ

 กองระบบสารสนเทศได้ร่วมมือกับกองศึกษาและวิจัยธนาคารที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบบันทึก
และบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน 
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการส�ารวจจากโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการที่ดิน โดยเป็นระบบท่ีเข้าถึงได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถติดตาม
การด�าเนินงาน สรุปผลการด�าเนินงานทั้งในภาพรวม และรายพื้นที่ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล 
แปลงทีดิ่นในพืน้ทีด่�าเนนิการ ซึง่ได้ตรวจสอบข้อมลูแปลงทีดิ่นทีไ่ด้มาจากกรมท่ีดนิจ�านวน ๑๘๐,๘๙๕ แปลง 
เป็นเนื้อที่ ๑,๐๓๐,๖๕๔ ไร่ เป็นแปลงเกษตร ๑๒๔,๖๓๖ แปลง เนื้อที่ ๙๗๘,๓๖๒ ไร่ แปลงที่อยู่อาศัย
๕๖,๒๕๙ แปลง เป็นเนื้อที่ ๕๒,๒๙๓ ไร่ อีกทั้งระบบยังเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๕๙ จากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่ งระบบสามารถน�าข ้อมูลที่ ได ้ 
มาประมวลใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน สามารถน�าไปใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกันการสูญเสียสิทธ ิ
ในที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัย การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 
การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย

เครือข่าย INTERNET

ระบบฐานข้อมูลบันทึกและบริหารจัดการ 
ข้อมูลเกษตรกรโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูล 

เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

ผู้ใข้งานเข้าใช้งานได้ทั ้ง
computer smartphone tablet

ข้อมูลโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๕๙
ที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลฉากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้อมูลแปลงที่ดิน
ที่ได้การสนับสนุนข้อมูลจาก กรมที่ดิน
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หน้าจอแสดงผลการท�างานของระบบ

 การพ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลบ ันท ึกและบร ิหารจ ัดการข ้อม ูลเกษตรกร โครงการศ ึกษา 
วิจัยระบบข้อมูลเพื ่อบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (fsq.labai.or.th) เป็นระบบที่พัฒนาขึ ้นมาเพื ่อใช ้
เก็บข้อมูลแบบส�ารวจเกษตรกรและแบบส�ารวจผู ้ไร้ที ่ดินท�ากิน ซึ ่งใช้เพื ่อติดตามผลการด�าเนินงาน
ของโครงการส�ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรใน ๓๖ พื้นที่ ตามโครงการส�ารวจเกษตรกร
ใน ๓๖ พื้นที่ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลได้ที่ได้มาประมวลผลใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันมีการ 
น�าระบบนี้มาใช้งานจริงและยังไม่พบปัญหาในการใช้งาน โดยสามารถน�าไปใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกัน 
การสูญเสียสิทธิในท่ีดินท�ากินและท่ีอยู่อาศัย การกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
และการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๔.๓.๒ โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตร 
             และรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่อง 
                  ธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน

 โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกรโครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง 
๕ ชุมชน มุ่งวางแนวทางในการพัฒนาชุมชนในโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแผนพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ
และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

การประชมุโครงการพฒันาอาชพีการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารทีด่นิ ในพืน้ทีน่�าร่อง ๕ ชมุชน ครัง้ที ่๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จ�ากัด

 ๑. การประชุมโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน 
ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง 
จ�ากัด และเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ากัด 
เพื่อหารือกับเกษตรกรพ้ืนที่ โครงการน�าร ่องธนาคารท่ีดินเ ก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาพื้นที ่
และการส ่งเสริมอาชีพของกลุ ่มเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติถึงแนวทางในการพัฒนาโดยแบ ่ง 
ออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน�้าบาดาล 
และถนน ๒) ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้แก่ การแปรรูปล�าไย การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ และ 
๓) ด้านการพัฒนาอาชีพอื่น ๆ  ได้แก่ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพสล่า (ช่างฝีมือ) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพตีมีด 
การส่งเสริมกลุ ่มอาชีพท�าสบู ่ การส่งเสริมกลุ ่มอาชีพท�าสมุนไพร เป็นต้น โดยขอความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการและตัวแทนของสหกรณ์ชุมชน ในการรวบรวมข้อมูลสมาชิกครัวเรือนของแต่ละชุมชน
เพื่อน�ามาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน 
พื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน จังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่

ปัญหา/อุปสรรคผลการด�าเนินงาน
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การประชุมโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีน�าร่อง ๕ ชุมชน คร้ังท่ี ๒

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ากัด

 ๒. การประชุมโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน 
ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน 
บ้านท่ากอม่วง จ�ากัด และ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน 
อ.สันทราย จ�ากัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าและหารือเก่ียวกับแนวทางในการด�าเนินโครงการฯ 
ตามมติที่ เสนอมาในการประชุมครั้งที่ ๑ โดยได้เชิญ อ.ดร.ชมชวน บุญระหงส์ รองคณบดีวิทยาลัย 
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ซึ่งจากมติที่ประชุมครั้งที่ ๒ ที่ประชุม 
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการบางรายการ เนื่องจาก เห็นว่าอาจมีผลเสียมากกว่าผลได้ อาทิ ขอยกเลิกโครงการ
เลี้ยงหมูหลุม ที่เมื่อมีการเลี้ยงเกิดขึ้นจริง อาจส่งกลิ่นรบกวน เป็นการท�าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนได้ 
เป็นต้น และขอให้จัดกิจกรรมอบรมและการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จในโครงการนั้น ๆ  
เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น 

การประชมุโครงการพฒันาอาชพีการเกษตรและรายได้
เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารทีด่นิ
ในพืน้ท่ีน�าร่อง ๕ ชมุชน ครัง้ท่ี ๒ 
เมือ่วันที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์การเกษตร
โฉนดชมุชนบ้านท่ากอม่วง จ�ากัด

การประชมุโครงการพฒันาอาชพีการเกษตรและรายได้
เกษตรกร โครงการน�าร่องธนาคารทีด่นิ

ในพืน้ท่ีน�าร่อง ๕ ชมุชน ครัง้ท่ี ๒
เมือ่วันที ่๗ กนัยายน ๒๕๖๐ณ สหกรณ์ปฏริปูท่ีดนิ

เพือ่การเกษตรท่ียัง่ยนื อ.สนัทราย จ�ากดั
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บจธ. ได้ด�าเนินการศึกษา ส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี
(๑) ข้อมูลระดับชุมชนและครัวเรือน ในโครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน 

รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน 
จ�านวน ๒๘๓ ครัวเรือน แบ่งออกเป็น ๗ หัวข้อ คือ ๑) ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน ๒) การประกอบอาชีพ 
รับจ้างแรงงานและรายได้ ๓) การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรายได้ ๔) รายได้เฉล่ียรวมครัวเรือน 
จากการรับจ้างแรงงาน การท�าเกษตร และอาชีพอื่น ๆ ๕) รายจ่ายครัวเรือน ไม่รวมต้นทุนการเกษตร 
๖) หนี้สินครัวเรือน ๗) ที่ดินถือครองการเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในการวางแผน 
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน

(๒) ข้อมูลปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได ้
ของเกษตรกรในโครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพ้ืนที่น�าร่อง ๕ ชุมชน แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก ่
๑) ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะประชากร โครงสร้าง และ 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ขนาดที่ดิน และการใช ้
ประโยชน์ที่ดิน ๓) แผนงานพัฒนาในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
อาชีพและรายได้เกษตรกร ๔) รายละเอียดแผนพัฒนาด้านอาชีพและรายได้เกษตรกร ได้แก่ แผนด้าน
การพัฒนาอาชีพ ๔ ชุมชน จังหวัดล�าพูน และแผนด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่

(๓) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ทีโ่ครงการน�าร่องธนาคารทีด่นิ ในพืน้ทีน่�าร่อง ๕ ชุมชน 
และรวมถึงการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ แนวทาง
ในการบูรณาการแผนการพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้กับยุทธศาสตร์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดแผนปฏิบัติงานส�าหรับการพัฒนาพื้นที่
น�าร่อง ๕ ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

(๔) รายงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ในโครงการน�าร่อง 
ธนาคารที่ดินในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน จังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือเข้าพัฒนาพื้นที ่
โครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นคง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล�าพูนและเชียงใหม่ กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 ๓. การติดตาม พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพลูกค้า เมื่อวันที่ ๒ – ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะท�างาน 
ติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค ้า ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตาม 
เยี่ยมเยียนลูกค้า บจธ. ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อในโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน 
ซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในท่ีดินจากการจ�านองและขายฝาก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งเก็บน�้า การปรับปรุง 
สภาพดินเพื่อการเพาะปลูก และการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง บจธ. ได้ด�าเนินการประสานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแล้วบางส่วน
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๔.๓.๓ การพัฒนาบุคลากร

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บจธ. มีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น ๔๘ อัตรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง โดยบุคลากรของ บจธ. มีพื้นฐานความรู้ การศึกษา และประสบการณ์การท�างาน
ที่แตกต่างกันจากทั้งสายงานข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชน และลูกจ้างบริษัทเอกชน 
ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรทั้งด้านอายุ ลักษณะทั่วไป และประสบการณ์ท�างานน้ัน ส่งผลให้ต้องมี 
แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสม ที่มีการเสริมสร้างทั้งในด้านทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท�าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ  ทั้งภาพรวมของ
องค์กร และทักษะเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างพ้ืนฐานความรู้อย่างถูกต้อง ทั้งยัง 
ช่วยกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดจิตส�านึกที่ดี และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนท่ีพึงปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ภาพพจน์ท่ีดี และความน่าเช่ือถือของ บจธ. อันจะน�ามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าของ 
บจธ. ในระยะยาว
 บจธ. ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น ๔๓ หลักสูตร แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า ด้านการพัฒนาทักษะในการท�างาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
และด้านอ่ืนๆ ดังนี้

การอบรมการเขียนหนงัสือราชการและระบบงานสารบรรณ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

อบรมความรู้พื้นฐานด้านแผนที่

อบรมการบริหารพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้นและการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่

อบรมความรู้พื้นฐานด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศ 

ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๔.๓.๔ งานพัฒนากฎหมาย

 เพื่อให้มีการพัฒนากฎหมายภายในของ บจธ. โดยเฉพาะ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศ 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานของ บจธ. ให้สามารถ
ด�าเนินภารกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถบริการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
เป็นธรรม เพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารที่ดินต่อไปในอนาคต
 บจธ. จึงได้มีการยกร่าง/ปรบัปรุง/แก้ไข ข้อบงัคับ ระเบียบ ประกาศ และค�าสัง่ จ�านวน ๑๙ ฉบบั ดงัน้ี

ข้อบังคับ

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การงบประมาณ 
การเงิน และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย เงินทดแทน 
อันเนื่องจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การได้มาซึ่งที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ 
จะใช้ประโยชน์ที่ดิน และองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑)

(๒)

(๓)

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดช้ันสินทรัพย์ 
และการกันเงินส�ารอง พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอ้บงัคบัสถาบนับรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) วา่ดว้ย เครือ่งแบบของผูอ้�านวยการ 
และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การช่วยเหลือทางการเงิน 
(การอุดหนุนสินเชื่อ) แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจนเกี่ยวกับที่ดินท�ากิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔)

(๕)

(๖)

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเช่ือเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในท่ีดินเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗)

(๘)

ระเบียบ

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑)

(๒)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓)

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
สรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔)

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสรรหา และการ 
แต่งต้ังผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕)

ประกาศ

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน) เรื ่อง การกู ้ยืมเงินกองทุน
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑)

ร่างประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ด ิน (องค์การมหาชน) เรื ่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... 
(ด�าเนินการร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในระหว่างการเสนอคณะกรรมการ)

(๒)

ค�าสั ่ง

ค�าสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ค�าสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�านาจ 
ในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้รองผู้อ�านวยการ

(๑)

(๒)

ค�าสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�านาจ 
ในการบริหารงานและการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้อ�านวยการกอง

(๓)

ค�าสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างาน 
ติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า

(๔)

ระเบียบ

โครงการอบรมการพัฒนากฎหมาย 
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๔.๓.๕ โครงการประชาสัมพันธ์และ 
                สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

 เพื่อก�าหนดแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุผลในการส่งเสริมให้
เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ต่อบทบาท ภารกิจของ บจธ. ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการยอมรับ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ 
จากทุก ๆ  ฝ่าย รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ภายใต้การด�าเนินงานของ บจธ. อีกทั้งสร้างความจดจ�า 
ในตราสัญลักษณ์ขององค์กร
 บจธ. จึงได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด จ�านวน ๕๓ ครั้ง
 ๒. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เช่น จ�านวน ๓๔๙ ครั้ง
 ๓. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ เช่น ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗ ช่อง ๙ ช่อง NBT จ�านวน ๑๑๑ ครั้ง
 ๔. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารสนเทศออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของ บจธ. ไทยรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ จ�านวน ๑๗๔ ครั้ง
 นอกจากนี้ ได้จัดท�าสื่อสิงพิมพ์อื่น ๆ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บจธ. เพื่อเผยแพร่ บทบาท อ�านาจ
หน้าที่ และภารกิจ ของ บจธ. เช่น
 ๑. จัดท�าหนังสือโครงการช้ีแจงท�าความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัต ิ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 ๒. จัดท�าหนังสือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบ Booklet 

 ๓. จัดท�าหนังสือโครงการน�าร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ร่อง ๕ ชุมชน ในรูปแบบ Booklet
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

 ๔. แผ่นพับโครงการช้ีแจงท�าความเข้าใจและรับฟังความคดิเหน็ต่อร่างพระราชบญัญตัธินาคารท่ีดนิ พ.ศ. ....

 ๕. แผ่นพับ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของ บจธ.
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 ๖. จัดโครงการชีแ้จงท�าความเข้าใจและรบัฟังความคดิเห็นต่อร่างพระราชบญัญติัธนาคารทีดิ่น พ.ศ. .... 

 ๗. จัดบูธนิทรรศการ “บจธ. น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอย 
เบือ้งพระยคุลบาท ในหลวงรัชกาลที ่๙” 
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

 ๘. จดักจิกรรมพาสือ่มวลชนสญัจร (Press Tour) ในพืน้ทีโ่ครงการน�าร่องธนาคารทีดิ่น ในพืน้ท่ีน�าร่อง 
๕ ชมุชน และงานแถลงข่าวเชงิเสวนา “เดนิหน้าประชารฐั... สูธ่นาคารทีดิ่น” 

 ๙. จดับธูนิทรรศการประชาสัมพนัธ์ บจธ. ภายในงานสมัมนาเก่ียวกบัธนาคารทีด่นิ หวัข้อ “ธนาคารทีด่นิ 
จะมปีระโยชน์อย่างไรกบัเศรษฐกจิและสังคมปัจจุบัน” 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
 ๒. เนื้อความในสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ทันสมัย อาจท�าความเข้าใจได้ยาก

 ๑. ปรบัช่องทางการประชาสมัพนัธ์ให้กระจายไปทกุภาคส่วน เช่น สือ่ออนไลน์ วิทยชุมุชน
 ๒.ปรับเนือ้หาในการประชาสมัพนัธ์ให้ดึงดูดความสนใจ และทันสมยัมากข้ึน
 ๓. ใช้การประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะ Info - Graphic มากขึน้ เพือ่ความน่าสนใจ

ปัญหา/อุปสรรคปัญหา/อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๔ ข้อสังเกตของคณะกรรมการ บจธ.     
          ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ส�าหรับการด�าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ บจธ. ได้ร่วมกันก�ากับดูแล และพิจารณาผลการด�าเนินงานตาม
อ�านาจหน้าที่ที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อสังเกต ดังน้ี
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... มี ๓ ฉบับ เป็นของ ๓ หน่วย คือ บจธ. สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยกร่างตามมติคณะรัฐมนตรี มีประโยชน์
ในเรื่องของเงินทุนและแหล่งเงินทุน แต่ไม่ได้กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งต้องส่งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ มีหลักการ 
ที่ไม่แตกต่างกัน ในการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ให้พจิารณาร่างพระราชบัญญติัธนาคารทีด่นิ พ.ศ. .... ฉบบัของ บจธ. ควบคูไ่ปด้วย จะท�าให้มคีวามชดัเจนย่ิงข้ึน
 ๒. การท่ีหลายหน่วยงานมคีวามเหน็ท้วงติง หรือไม่เหน็ด้วยกบัการจัดตัง้ธนาคารทีด่นิเป็นเร่ืองปกติ 
เพราะอาจตีความว่า หน่วยงานของตนเองท�างานได้ไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน บจธ. จึงต้องชี้แจงและตอบประเด็น
ค�าถามจากหน่วยงานเหล่านั้นเสมอ ๆ  นอกจากน้ี บจธ. ต้องหาวิธีการสื่อสารกับสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ  
ว่าเรามาท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และปัญหาเหล่าน้ีมาจากช่องว่างหรือสูญญากาศที่ไม่มีหน่วยงานใด
มีภารกิจรับผิดชอบดูแลมาก่อน ภารกิจของ บจธ. จะไม่เพียงแค่ให้สินเชื่อคนท่ีไม่มีท่ีดินท�ากินเท่าน้ัน  
นั่นหมายความว่า บจธ. ต้องสร้างนวัตกรรมในการท�างานแบบใหม่ ๆ  ใช้งบบริหารงานไม่สูง มีประสิทธิภาพ 
สามารถบูรณาการการด�าเนินงานกับทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อัตราดอกเบี้ยของ บจธ.  
ต้องไม่สูง เพราะไม่เช่นนั้น คนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของ บจธ. ได้
 ๓. โครงการน�าร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�าร่อง ๕ ชุมชน จะต้องคิดดอกเบี้ยด้วย แต่การก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต้องเหมาะสม ไม่สูงจนเกษตรกรไม่สามารถช�าระหนี้ได้ การด�าเนินการ 
จะต้องก�าหนดให้ชดัเจนว่าเป็นโครงการพเิศษ เน่ืองจากเป็นโครงการน�าร่อง ซ่ึงอาจไม่เหมอืนกับโครงการอืน่ ๆ  
ทีด่�าเนนิการ และการก�าหนดอัตราดอกเบีย้ว่าสมควรคดิในอตัราใด จะต้องพจิารณาถงึศกัยภาพในการผ่อนช�าระ 
ของเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ด้านการพัฒนาชุมชนต้องพิจารณาแนวโน้มในการท�าอย่างไรเพื่อให้มีรายได ้
จากการประกอบอาชีพในที่ดินน้ันเพิ่มขึ้น อาจไม่จ�าเป็นต้องประกอบอาชีพเดิม ๆ ดังน้ัน นวัตกรรม 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในอนาคต โดยต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป จะต้องเป็นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ๔. การประเมินหน่วยงานควรน�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาแปลงเป็นยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
ของ บจธ. และชี้แจงบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อให้ตัวชี้วัดองค์กรสามารถด�าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
ส�าหรับการประเมินผู้อ�านวยการ มีตัวชี้วัดความส�าเร็จการน�าเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....  
ต่อส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีน�้าหนักร้อยละ ๓๐ 
และงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. น�้าหนักร้อยละ ๑๐ หน่วยงานน่าจะสามารถ
ด�าเนินการได้ตามตัวช้ีวัด ที่ส�าคัญหน่วยงานควรคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการท�างานเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

 ๕. เกณฑ์การประเมินมีการเปลี่ยนการวัดจาก ๕ ระดับเป็น ๓ ระดับ ซ่ึงมีระดับคุณภาพ ระดับ 
มาตรฐานและระดับต้องปรับปรุง ดังนั้น บจธ. จะต้องมีทีมรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงในระดับ 
ที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานหรือระดับคุณภาพ เช่น ปรับโครงสร้าง 
สัมมนาเกี่ยวกับธนาคารที่ ดินจาก ๑ ครั้ง เป ็น ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค จะต้องก�าหนดผู ้รับผิดชอบ 
เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับเกษตรกรและผู ้ยากจนที่ได้รับการจัดสรร 
ที่ ดิ นท� ากิน เพื่ อน� า ไปใช ้ประโยชน ์  ตั วชี้ วั ดก� าหนด ๒๕๐ ราย จะต ้องมีแผนการด� า เ นินงาน 
ตั้ งแต ่การได ้มาของที่ ดิน  รวมทั้ งต ้องก� าหนดว ่ า เกษตรกรและผู ้ ยากจนที่ ได ้ รับจัดสรรที่ ดิน 
จ�านวนเท่าใดจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐาน โดยจะต้องมีการติดตามตลอดเวลา เพื่อให้ได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

๔.๕ รายการด�าเนินการเบิก – จ่าย
         เงินงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงาน
            ของ บจธ. ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

87



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

99



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐
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