หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน).........................
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของภารกิ จ คื อ อะไร ธนาคารที่ ดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้
(๑) ดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของภาครัฐ
(๒) ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เกิ ด การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น อย่ างเป็ น ธรรมและยั่ งยื น และมี ก ารใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน
(๓) ดาเนิ นการเพื่อเป็น แหล่งทุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทากินของ
เกษตรกร และให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทากินและมีที่อยู่อาศัยที่มีความ
มั่นคงและยั่งยืน
(๔) ดาเนิ น การเพื่ อคุ้มครองการใช้ป ระโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
(๕) รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยัง
มิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
(๖) เป็นตลาดกลางที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
(๗) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้ชุมชนบริ หารจัดการที่ดินร่วมกันทั้งที่ดินทากิน
และที่ดินสาหรับการอยู่อาศัย
(๘) เป็นกลไกของรัฐในการสารองที่ดิน เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาชนบทหรือเมือง หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้าในเรื่องที่ดินทากินของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้
เกษตรกรมีความมั่น คงในการมีที่ดิน ทากิน ป้องกันและแก้ไขปัญ หาการสู ญ เสี ยในที่ดินทากินของ
เกษตรกร รักษาที่ดินเกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
มาตรา ๗๒ (๓) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางหลักให้รัฐดาเนินการ
เกี่ย วกับ ที่ ดิน ทรัพ ยากรน้ า และพลั งงาน โดยจัด ให้ มีมาตรการกระจายการถือครองที่ ดิน เพื่ อให้
ประชาชนสามารถมีที่ทากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒
มาตรา ๗๓ แห่ งรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย วางหลั กให้ รัฐ พึ งช่ว ยเหลื อ
เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๒๕๘ (ช) (๒) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางหลักให้ดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล โดยจัดให้มีการกระจายการถื อครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และ
สิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใดกรณีเป็นการไม่ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญ ญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และเกิด ความเหลื่ อมล้าในเรื่องที่ดินทากินของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกษตรกรไม่มีที่ดินทากิน เกิดปัญหาการสูญเสียในที่ดินทากินของเกษตรกร
การสูญเสียที่ดินเกษตรกรรม และไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
มี ๒ ทางเลือก คือ ๑.จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อดาเนินการดังกล่าว ๒. ยกเลิกความในมาตรา
๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งวางหลักให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นอันยุบเลิกเมื่อมี
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ
ทานองเดียวกับธนาคารที่ดิน (๒) พ้นกาหนดระยะเวลาแปดปีนับแต่วัน ที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้
บังคับ โดยให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดาเนินการตามภารกิจดังกล่าว
ข้างต้นแทน
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร.จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไก
ของรัฐในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้าในเรื่องที่ดินทากิน
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการมีที่ดินทากิน ป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การสูญเสียสิทธิในที่ดินทากินของเกษตรกร รักษาที่ดินเกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใดการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็ น ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทาให้ ธนาคารที่ดินได้รับ
การยอมรับและนาไปสู่ผลการดาเนินการตามแผนต่าง ๆ ของรัฐมีเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน และ
ส่งผลให้การดาเนิน การตามแผนการปฏิรูปประเทศที่จัดทาขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ ได้ตามผล
อันพึงประสงค์นั้น

๓
๑.๖ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ คื อ อะไรมี ก ารจั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น ขึ้ น ตามกลไกและ
กระบวนการที่กาหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง
ตั ว ชี้วั ด ความสั ม ฤทธิ์ ของกฎหมายมี อ ย่า งไรมี ธ นาคารที่ ดิน ที่ จัด ตั้ งขึ้น และได้
ดาเนินการอย่างสอดคล้องและบูรณาการกัน ส่งผลให้ทิศทางและแนวทางในการพัฒ นาประเทศมี
ความชัดเจนและต่อเนื่องในระยะยาว
๑.๗ การท าภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี แ ละความผู ก พั น ตามหนั งสื อ สั ญ ญาที่
ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ประเทศไทยได้ลงนามตกลงดาเนินการตามภารกิจที่ องค์การสหประชาชาติได้จัดทา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ซึ่งเป็นวาระการพัฒ นา
ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Post – 2015 development agenda) ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) โดย SDGs มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ๑๗ ข้อ และ SDGs ได้ถูกนามาใช้ ในการวางทิศทางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งการทาภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs ที่ประเทศไทยมีต่อ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ใ นเป้ า หมายที่ ๑ ขจั ด ความยากจน (No poverty) เป้ า หมายที่ ๑๐
ลดความเหลื่อมล้า(Reduced Inequalities) และเป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
(Peace Justice and Strong Institutions)
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้
เอกชนทาภารกิจนี้
ภารกิจของธนาคารที่ดินเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็น
หน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐ และไม่ใช่กิจการที่มุ่งหากาไร
ภารกิจนี้ ค วรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร ภารกิจนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหากาไรเฉกเช่นเอกชน เอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อร่วมกันผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควร
ทาภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
การดาเนินการตามภารกิจของธนาคารที่ดินเป็นการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากจน ชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งสามารถบูรณาการการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ในอันที่จะสามารถทาให้ภารกิจของธนาคารที่ดินและหน่วยงานของรัฐ
อื่น ๆ สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔
๒.๓

ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่
ประชาชนมากกว่าหรือไม่
ธนาคารที่ดินเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในเรื่องที่ดินทากินของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการมี
ที่ ดิ น ท ากิ น ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ในที่ ดิ น ท ากิ น ของเกษตรกร รั ก ษาที่ ดิ น
เกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งเป็นกลไกเดียวในการดาเนินงานโดยใช้การมีส่วนร่วมกันของกลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน ช่วยขับ เคลื่ อนในการดาเนินงานตามภารกิจ การให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นท า
ภารกิจดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุภารกิจ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน อันอาจทาให้เกิดความ
เหลื่ อมล้ าของเกษตรกร กลุ่ มเกษตรกร ผู้ยากจน ชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้ ง
ประเทศ เพราะระบบการปกครองท้องถิ่นจะจัดการบริการสาธารณะตามความเหมาะสมของสภาพแต่
ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างทั้งในด้านงบประมาณและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
.
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานของรั ฐ (ตามภ ารกิ จ พื้ น ฐาน (Function)) ในเรื่ อ ง
การดาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์
ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ (๑)
/ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง (๑) รัฐพึงมีมาตรการการกระจายการถือ
ครองที่ดิน เพื่อให้ ประชาชนสามารถมีที่ดินทากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๒ (๓) และ (๒) รัฐพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทากินโดยการ
ปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๓
ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็น ธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓.๑.๓ ...สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไกที่ทาให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่จะ
ช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินทากินและมีที่อยู่อาศัย
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
โดยจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดิ นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือ
ครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบตามมาตรา
๒๕๘ (ช) (๒) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ ๕ การ
ขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ด้ านความมั่ น คง ลดความเหลื่ อ มล้ า การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

๕
สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหา การดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ได้
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร ..ไม่ม.ี ..........................................
๓.๓ ในการท าภารกิจ นั้ น เหตุ ใดจึ งจ าเป็ น ต้อ งตรากฎหมายในขณะนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๒ , ๗๓ และ ๒๕๘ (ช) (๒)
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องทีท่ วั่ ประเทศ เนื่องจาก เป็นกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐซึ่งบังคับใช้เป็นการทั่วไป
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก เป็นกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งต้องเตรียมการในทุก ๆ ด้าน
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด....................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เนื่องด้วยเป็นการ
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว เป็นกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นกลไกของรัฐ
ในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้าในเรื่องที่ดินทากินของ
ประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ เกษตรกรมีความมั่นคงในการมีที่ดินทากิน ป้องกันและแก้ไขปัญ หาการ
สูญเสียสิทธิในที่ดินทากินของเกษตรกร รักษาที่ดินเกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุ ใดจึ ง ก าหนดให้ ใช้ ร ะบบอนุ ญ าต หรื อใช้ ระบบอื่ น ที่ มี ผลเป็ น การ
ควบคุม ไม่มี..................
๓.๗.๒ มีก ารก าหนดค่ า ธรรมเนี ยมการอนุ ญ าตหรื อไม่ ถ้า มี มี ค วามจ าเป็ น อย่า งไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร....... .ไม่ม.ี ...........................................
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร .ไม่มี

๖
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ .ไม่ม.ี .........................
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่
อย่างไร .ไม่ม.ี ...............................................................................................
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ ไม่มี..................................................
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่............... .ไม่ม.ี ...................................
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่
มีการใช้ระบบคณะกรรมการ
มีความจาเป็นอย่างไร
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นเรื่องที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์อย่างสูงมาเป็นผู้ดาเนินการ จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีการบริหารในแบบองค์คณะ
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้น มีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ ไม่มี
อานาจซ้าซ้อน
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น ไม่มี
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
.ไม่มี
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ...ไม่ม.ี ......
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไรมีระเบียบข้อบังคับ
ประกาศกาหนดแนวทางในการพิจารณาการให้สินเชื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินทากินของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ ดินทากินและที่อยู่
อาศัยที่มีความมั่นคงและยั่งยืนและมีกรอบการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง
ระบบผสม
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
การกาหนดโทษทางอาญาเป็นการมุ่งหมายที่ตัวผู้กระทาความผิดเป็นหลัก และโทษจะต้อง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความทุกข์ยากลาบากต่อผู้กระทาความผิด มาตรการบังคับทางอาญาจึง
เป็นมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดทางอาญา
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร โทษจาคุก
ปรับ
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจ ในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่ ไม่มี

๗
๔.๒ ในกรณี ที่มีกฎหมายขึ้น ใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุง กฎหมายในเรื่อง
เดียวกันหรือทานองเดียวกันที่มีอยู่ ไม่มี
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้มีหน้าทีต่ ามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก เมื่อมีการกาหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ
ดาเนินการตามแผนอย่างสอดคล้องและเกิดการบูรณาการกัน ส่งผลดีต่อประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- เชิงลบ.........ไม่ม.ี ................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ.......ไม่ม.ี ............................................................................
ด้านสังคม
- เชิงบวกเมื่อมีการกาหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ
ดาเนินการตามแผนอย่างสอดคล้องและเกิดการบูรณาการกัน ส่งผลดีต่อประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวกหน่วยงานของรัฐและประชาชน
- เชิงลบ.........ไม่ม.ี ......................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ.......ไม่มี.................................................................................
ด้านอื่น ๆ ...........-.............................................................................................................
- เชิงบวก...............-............................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก....-..................................................................................
- เชิงลบ...............-.................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ..-..................................................................................
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด.ไม่ม.ี .........................................
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ .อย่างไร.........ไม่ม.ี ...............
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็น
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดประชาชนที่เป็นเกษตรกร
และผู้ยากจนมีความมั่นคงในที่ดินทากิน ไม่ตกเป็นเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน เกษตรกรรับจ้าง หรือต้อง
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการที่ธนาคารที่ดินเก็บรักษา

๘
ที่ดินของประเทศเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
ธนาคารที่ดิน จะเป็ นกลไกในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายการถือครองที่ดิน สร้างความมั่นคงในทรัพยากรที่ทากินแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้มีการ
ทาประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและการไม่สามารถเข้าถึง
ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจนซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นระยะ
เวลานานลดลง ประชาชนในประเทศมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มาก
น้อย เพียงใด......ไม่ม.ี .......................................................................
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไ ด้ ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด
การที่เกษตรกรมีที่ดินทากินที่มั่นคง ส่งผลให้ การผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้า
ส่ งออกหลั ก ของประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด อั น เป็ น การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมของประเทศ
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
ธนาคารที่ ดิ น จะเป็ น แหล่ ง รวมข้ อ มู ล เรื่อ งที่ ดิ น และการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น ที่
ทันสมัยของประเทศ โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วและ
สารวจใหม่ เพื่อบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ทันทีทุกมิติ ทั้งมิติด้านภูมิศาสตร์ มิติด้านสังคม
และเศรษฐกิ จ มิ ติ ด้ านประชากร ตลอดจนการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชน และด้ านอื่ น ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ธนาคารที่ดินดาเนินภารกิจโดยบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ส่งเสริม และสนับสนุนการทางานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และภาคประชาชน
อย่างมีส่วนร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
ธนาคารที่ดินดาเนินงานในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในเรื่องที่ดินทากินของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการมีที่ดิน
ทากิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทากินของเกษตรกร รักษาที่ดินเกษตรกรรม
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธนาคาร
ที่ดินได้รับงบประมาณรัฐบาล และธนาคารที่ดินมีอานาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นเพื่ อการลงทุน
เรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการให้กู้เงินหรือค้าประกันเงินกู้และค่าบริการอื่น ๆ รวมทั้งมี
บัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นแหล่งทุนของธนาคารที่ดินนามาในการบริหารจัดการและมิได้

๙
เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาวเมื่อพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ ระยะสั้นและกลาง จานวนเกษตรกรและผู้ยากจน ได้รับความช่วยเหลือมีที่ดิน
ทากินและที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและยั่งยืน
ระยะยาว สัดส่วนผู้ถือครองที่ดิน มีการกระจายมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมและ
ยั่งยืนในการถือครองที่ดิน และเกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย. .ไม่ม.ี ...............................
๕.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ธนาคารที่ดิน
ดาเนินภารกิจโดยใช้เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม การออกหุ้นและออกพันธบัตรรัฐบาลและ
ขายในตลาด และมีเงินหรือรายได้จากการดาเนินการของธนาคาร ดอกผลของเงินหรือรายได้จาก
ทรัพย์สินของธนาคาร ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนิ นงาน
ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร และกาหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารหกสิบล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละหนึ่ง
ร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง ไม่เกินร้อยละ ๕๑ ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน เครื อข่าย
องค์กรชุมชน ไม่เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากมีจานวนหุ้นคงเหลือ
จะนาออกขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเอกชน หรือบุคคลอื่น ซึ่งนับรวมกันแล้วไม่เกิน
กว่าร้อยละห้ าของจานวนหุ้ น ที่จ าหน่ ายได้แล้ วทั้ งหมด ซึ่งการที่กาหนดให้ กระทรวงการคลังและ
สถาบันการเงินอื่นของรัฐ เข้ามาถือหุ้นของธนาคารที่ดิน หุ้น เป็นการทาให้หน่วยงานมีส่วนได้เสียใน
ผลการดาเนินงานและให้กลุ่ มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชน หรื อ สถาบั น การเงิ น เอกชน หรื อ บุ ค คลอื่ น ถื อ เป็ น การสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของธนาคารที่ดินให้สามารถบูรณาการทางานได้อย่างมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และลดภาระงบประมาณรัฐ เกิ ดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน
ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับประชาชนและไม่เป็นการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิ
เสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ ประมาณ ๓๐๖ อัตรา ดังนี้
การดาเนินงานปีที่ ๑ อัตรากาลังประมาณ ๑๓๘ คน
การดาเนินงานปีที่ ๒ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๑๖ คน
การดาเนินงานปีที่ ๓ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๒๕ คน

๑๐
การดาเนินงานปีที่ ๔ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๑๙ คน
การดาเนินงานปีที่ ๕ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๕๘ คน
การดาเนินงานปีที่ ๖ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๑๐ คน
การดาเนินงานปีที่ ๗ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๓๑ คน
การดาเนินงานปีที่ ๘ อัตรากาลังเพิ่มอีกประมาณ ๙ คน
ที่มา : ร่างโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ธนาคารที่ดิน (กองทรัพยากรบุคคล/บจธ.)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
จัดตั้งธนาคารที่ดิน และ ดาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน
และมีการใช้ป ระโยชน์ ในที่ดิน อย่ างเหมาะสม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั นบริห ารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พศ. ๒๕๕๔ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พศ. .... กาหนดให้
โอนบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปธนาคารที่ดินโดยต้องทาการ
ประเมินภายใน ๖๐ วัน ในระหว่างการประเมิน ฯ ให้บุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์ การมหาชน) เป็ น พนั กงานหรือลู กจ้างของธนาคาร โดยได้รับเงิน เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
สวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนอื่นเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
ฝ่ า ยคณะกรรมการธนาคารที่ ดิ น ต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การคลัง กฎหมาย
หรือวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของธนาคาร และพนักงานของธนาคารต้องมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านและตาแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
ธนาคารกาหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้หกพันล้านบาท แบ่งเป็นหกสิบล้านหุ้น มีมูลค่า
หุ้นละหนึ่ งร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้ นให้แก่กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ
ส่ วนที่ เหลื อให้ ธ นาคารขายหุ้ น ให้ แก่กลุ่ มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร สถาบั นเกษตรกร ชุมชน
องค์กร ชุมชม และเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยหากมีจานวนหุ้นคงเหลืออีกจานวนเท่าใดจึงจะนาออก
ขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเอกชน หรือบุคคลอื่น
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... กาหนดว่า เมื่อพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินมีผล
บังคับใช้แล้ว ให้ยกเลิกสถาบัน บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโอนบุคลากรของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของธนาคาร และให้ทาการชาระบัญชี
โอนบรรดากิจการ งบประมาณ หนี้สิน สินทรัพย์ ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ไปเป็นของ
ธนาคาร

๑๑
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดทาโครงการชี้แจงทาความเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบั ญญั ติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยมี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และผู้ ที่ สน ใจภ าคเห นื อ (เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๖ มี น าคม ๒ ๕ ๖ ๐ จั ง ห วั ด เชี ย งให ม่ )
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น) ภาคกลาง (เมื่อวันที่ ๒๓
มีน าคม ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา) และภาคใต้ (เมื่ อวัน ที่ ๓๐ มี นาคม ๒๕๖๐ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี)
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ต่อร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารที่ ดิน พ.ศ. .... ทาง www.labai.or.th ซึ่ งเป็ น เว็บ ไซต์ข องสถาบั น
บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น (องค์ ก ารมหาชน) ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และทางเว็ บ ไซต์ ข องภาครั ฐ www.lawamendment.go.th ตั้ ง แต่ วัน ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งสองเว็บไซต์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผูร้ ักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร ไม่มี
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
.. ๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร มีการดาเนินการร่วมกับ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็น ผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก ธนาคารที่ดินเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง.
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

๑๒
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด ไม่มีการระบุขั้นตอนและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและเวลาดาเนินการ โดยมีคณะกรรมการวางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติ
ธรรมอย่างไร.ไม่มกี ารใช้ดุลพินิจ.............................................................................
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ ห รื อม อบ อ าน าจ เพื่ อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร.. .ไม่มี
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร รัฐมนตรีมีอานาจ
หน้าที่กากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร และมีอานาจตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการ
และทรัพย์สินของธนาคาร และมีอานาจยับยั้งหรือสั่งให้แก้ไขการดาเนินงานของธนาคารได้
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร กาหนดให้มีวิธีการที่
ประชาชนซึ่งพบหรือเห็ นว่าหน่ วยงานของรัฐ ดาเนินการไม่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติห รือแผน
แม่บท
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑
ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่ ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
ลาดับที่

เรื่อง

มาตรา

กรอบระยะเวลา

๑

ประกาศ เรื่ อ ง อั ต ราส่ ว น
การถือหุ้นของธนาคาร

มาตรา ๑๓ (๔) (๕) และ (๖)

ภายใน ๙๐ วัน

๒

ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร

มาตรา ๒๗ (๓)

ภายใน ๖๐ วัน

มาตรา ๒๗ (๔)

ภายใน ๖๐ วัน

บริ ห ารและด าเนิ น กิ จ การ
ของธนาคาร
๓

ข้ อ บั งคั บ ว่ าด้ ว ย ก า ร

๑๓
ลาดับที่

เรื่อง

มาตรา

กรอบระยะเวลา

มาตรา ๒๗ (๕)

ภายใน ๖๐ วัน

มาตรา ๒๙

ภายใน ๖๐ วัน

มาตรา ๗๐ วรรค ๑

ภายใน ๙๐ วัน

บริหารงานบุคคลของธนาคาร
๔

ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
การงบประมาณ การเงิ น
ทรั พ ย์ สิ น การบั ญ ชี การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบและสอบบั ญ ชี
ภายใน

๕

ประกาศ เรื่ อง เบี้ ย ประชุ ม
และประโยชน์ ตอบแทนอื่น
ของคณ ะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ

๖

ประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การประเมิ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
บจธ. ที่ ป ระสงค์ ท างานที่
ธนาคารที่ดิน

๗

ประกาศ เรื่ อ งค่ าตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๑๙ วรรค ๕

๖๐ - ๙๐ วัน

๘

ข้อ บั งคั บ ว่าด้ ว ย การมอบ

มาตรา ๓๔

๖๐ - ๑๒๐ วัน

มาตรา ๒๗ (๗)

๙๐ - ๑๒๐ วัน

มาตรา ๒๗ (๘)

๙๐ - ๑๒๐ วัน

อานาจปฏิบัติกิจการแทน
๙

ระเบี ยบ ว่ า ด้ ว ย การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ได้ รั บ จาก
ธนาคาร

๑๐

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับผู้ได้รับ
สิทธิจากธนาคาร

๑๔
ลาดับที่

เรื่อง

มาตรา

กรอบระยะเวลา

๑๑

ประกาศ เรื่อง เงินเดือนและ

มาตรา ๓๑

๙๐ - ๑๒๐ วัน

มาตรา ๔๘

๙๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๔๘

๙๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๔๙ วรรค ๓

๙๐ - ๑๒๐ วัน

มาตรา ๕๐

๙๐ - ๑๕๐ วัน

มาตรา ๒๗ (๖)

๑๒๐ - ๑๕๐ วัน

มาตรา ๓

๑๕๐ - ๑๘๐ วัน

สิทธิประโยชน์ของกรรมการ
ผู้จัดการ
๑๒

ประกาศ เรื่ อ ง การจั ด ท า
และเก็บรักษาทะเบียนที่ ดิน
แ ล ะ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
ของธนาคาร

๑๓

ประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการทาทะเบี ยนและ
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร

๑๔

ประกาศ เรื่ อ ง เงื่ อ นไขใน
การเช่า การเข้าใช้ประโยชน์
และระยะเวลาการเช่าที่ดิ น
ของธนาคาร

๑๕

ประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขการใช้ แ ละ
จั ด หาประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ
ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ของธนาคาร

๑๖

ข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ
ของธนาคาร

๑๗

ป ร ะ ก า ศ เรื่ อ ง อ า ชี พ
การเกษตร

๑๕
ลาดับที่

เรื่อง

มาตรา

กรอบระยะเวลา

๑๘

ประกาศ เรื่ อ ง ผู้ ป ระกอบ

มาตรา ๓

๑๕๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๓

๑๕๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๓

๑๕๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๕๒

๑๕๐ - ๑๘๐ วัน

มาตรา ๖ วรรค ๓

(ยังไม่ต้องเร่งดาเนินการ)

มาตรา ๒๗ (๙)

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

อาชีพเกษตรกร
๑๙

ประกาศ เรื่อง การกาหนดผู้
ยากจนตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน

๒๐

ประกาศ เรื่อง การกาหนด
วิธีการอยู่รวมกันของชุมชน

๒๑

ประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และเงื่อ นไขการรั บ บริ จ าค
ที่ดินของธนาคาร

๒๒

ประกาศ เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง
สาขาหรือตัวแทน

๒๓

ระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ อื่ น

พิจารณาเห็นสมควร

อั น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
ธนาคาร หรื อ ที่ ธ นาคาร
ได้รับมอบหมาย
๒๔

ประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การจั ด สรรก าไรเพื่ อ จ่ า ย

มาตรา ๕๘

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

โบนัส
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร ไม่มี
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น

๑๖
มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
องค์กรอื่น ได้แก่.........................................................................................................
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
(๑๐.๒.๑) มีการเปิ ดรับฟังความคิด เห็นจากประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ของสถาบันบริห ารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ซึ่งเป็น
เว็ บ ไซต์ ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยงานรั ฐ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐
(๑๐.๒.๒) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
(๑๐.๒.๓) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
(๑๐.๒.๔) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๐.๒.๕) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และมีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๑๐.๓ จั ด ท าสรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และเสนอมาประกอบการพิ จ ารณ าของ
คณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา
สถาบั น บริห ารจั ดการธนาคารที่ ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดท าสรุป ผลการรับฟั งความ
คิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

๑๗
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบั ญญั ติ ได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่ องและการประชุ มคณะรั ฐมนตรี ฯ และระเบี ยบว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า/หัวหน้าหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปีที่จัดทา......................................

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.........................................
หมายเลขติดต่อ...................................................

