
บทที ่ ๕

      แผนการเตรยีมความพร้อม 
          ส�าหรับการด�าเนินงาน 
                   ในปีงบประมาณ 
                           พ.ศ. ๒๕๖๑ 



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

งาน / โครงการ

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เงินอุดหนุน
(๑)

เงินสะสม บจธ.
(๒)

มติ ครม.
(๓)

รวมทั้งสิ้น
(๔)

รายละเอียดแผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รวมทั้งสิ้น

เงินส�ารองทั่วไป

๔๒,๓๕๐,๔๐๐ ๔๐,๙๐๒,๗๐๐ ๔๒๐,๐๒๕,๐๐๐ ๕๐๓,๒๗๘,๑๐๐

- - - -

๒๓,๕๒๗,๙๐๐ ๗,๖๐๒,๔๐๐ ๓๑,๑๓๐,๓๐๐-

    ๑.๑ เงินเดือน ๑๘,๒๑๑,๒๐๐ ๔,๓๑๕,๒๐๐ ๒๒,๕๒๖,๔๐๐-

    ๑.๒ เงินเล่ือนข้ัน ๓๖๔,๓๐๐ ๙๘๗,๓๐๐ ๑,๓๕๑,๖๐๐-

    ๑.๓ สวัสดิการและสิทธิ 
         ประโยชน์

๓,๔๓๔,๖๐๐ ๑,๖๖๑,๘๐๐ ๕,๐๙๖,๔๐๐-

    ๑.๔ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๑,๕๑๗,๘๐๐ ๖๓๘,๑๐๐ ๒,๑๕๕,๙๐๐-

๒. งบด�าเนินงาน ๑๖,๖๓๙,๑๐๐ ๔,๗๙๒,๐๐๐ ๒๑,๔๓๑,๑๐๐-

    ๒.๑ ค่าตอบแทน ๙,๔๒๖,๑๐๐ ๑,๔๒๙,๙๐๐ ๑๐,๘๕๖,๐๐๐-

          ๒.๑.๑ ค่าตอบแทน 
                ที่ปรึกษา

๖,๕๒๘,๐๐๐ - ๖,๕๒๘,๐๐๐-

          ๒.๑.๓ ค่าตอบแทน  
                ปฏิบัติงาน 
                 นอกเวลา

๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐-

          ๒.๑.๒ ค่าเบ้ียประชุม ๒,๗๔๓,๑๐๐ ๑,๔๒๙,๙๐๐ ๔,๑๗๓,๐๐๐-

          ๒.๑.๔ ค่าตอบแทนอ่ืน ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐-

    ๒.๒ ค่าใช้สอย ๗,๒๑๓,๐๐๐ ๒,๖๒๔,๑๐๐ ๙,๘๓๗,๑๐๐-

          ๒.๒.๑ ค่าบริการสถานท่ี ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐-

          ๒.๒.๒ ค่าเบ้ียเล้ียง    
                   ท่ีพัก และ 
                   ยาพาหนะ

- ๕๒๑,๖๐๐ ๕๒๑,๖๐๐-

          ๒.๒.๓ ค่ารับรอง และ 
                  พิธีการ

- ๓๖๓,๑๐๐ ๓๖๓,๑๐๐-

          ๒.๒.๔ ค่าตรวจสอบบัญชี - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐-

          ๒.๒.๕ ค่าเช่าบริการ  
                   พ้ืนท่ี Internet  
                   Data Center

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐-
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

งาน / โครงการ เงินอุดหนุน
(๑)

เงินสะสม บจธ.
(๒)

มติ ครม.
(๓)

รวมทั้งสิ้น
(๔)

          ๒.๒.๖ ค่าบริการ     
                   Antivirus

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐-

          ๒.๒.๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑,๒๑๓,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๔๐๐ ๒,๒๘๘,๔๐๐-

                   (๑) ท�าความ  
                        สะอาด

- ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐-

                   (๒) เช่ารถยนต์ ๑,๒๑๓,๐๐๐ ๔๑๕,๔๐๐ ๑,๖๒๘,๔๐๐-

                   (๓) เคร่ืองถ่าย  
                        เอกสาร

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐-

          ๒.๒.๘ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ - ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐-

                   (๑) ค่าบริการ  
                        ประชุม

- ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐-

                   (๒) ค่าน�าด่ืม - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐-

    ๒.๓ ค่าวัสดุ - ๗๓๘,๐๐๐ ๗๓๘,๐๐๐-

          ๒.๓.๑ วัสดุส�านักงาน - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐-

          ๒.๓.๒ วัสดุหนังสือ
                   วารสาร ต�ารา

- ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐-

          ๒.๓.๔ วัสดุงานบ้าน 
                  งานครัว

- ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐-

          ๒.๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ - ๓๗๑,๐๐๐ ๓๗๑,๐๐๐-

          ๒.๓.๕ วัสดุเชื้อเพลิง
                  และหล่อลื่น

- ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐-

          ๒.๓.๖ วัสดุไฟฟ้า และ
                  วิทยุ

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐-

๓. ค่าสาธารณูปโภค ๒,๑๘๓,๔๐๐ - ๒,๑๘๓,๔๐๐-

    ๓.๑ ค่าไฟฟ้า ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐-

    ๓.๒ ค่าน�าประปา ๒๖,๔๐๐ - ๒๖,๔๐๐-

    ๓.๓ ค่าโทรศัพท์ ๖๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐-

    ๓.๔ ค่าเช่าโดเมน labai.or.th ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐-

    ๓.๕ ค่าอินเตอร์เน็ต และ
          พ้ืนท่ีเก็บเว็บไซต์

๒๔๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐-

    ๓.๖ อ่ืนๆ (ปณ./แฟกส์) ๑๑๔,๐๐๐ - ๑๑๔,๐๐๐-
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

๔. งบลงทุน - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐-

    ๔.๑ ครุภัณฑ์ - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐-

งาน / โครงการ เงินอุดหนุน
(๑)

เงินสะสม บจธ.
(๒)

มติ ครม.
(๓)

รวมทั้งสิ้น
(๔)

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐-          ๔.๑.๑ ครุภัณฑ์ / 
                   โปรแกรมคอมฯ

    ๔.๒ ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง - - --

๕. งาน/โครงการสนับสนุน - ๑๒,๔๐๐,๓๐๐ ๑๒,๔๐๐,๓๐๐-

    ๕.๑ งานกฎหมาย - ๒,๑๒๗,๓๐๐ ๒,๑๒๗,๓๐๐-

- ๓๖๗,๐๐๐ ๓๖๗,๐๐๐-          ๕.๑.๑ งานพัฒนา
                   กฎหมาย

          ๕.๑.๒ งานสรรหา            
               กรรมการ              
               และ ผอ.บจธ.

- ๑,๖๗๑,๓๐๐ ๑,๖๗๑,๓๐๐-

          ๕.๑.๓ งานด�าเนินการ  
                   ทางวินัยและ 
                   ความรับผิด 
                   ละเมิดของ จนท.

- ๘๙,๐๐๐ ๘๙,๐๐๐-

    ๕.๒ งานพัฒนาบุคลากร - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐-

    ๕.๓ งานตรวจสอบภายใน - ๕๒๕,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐-

    ๕.๔ โครงการจัดวางระบบ 
          การบริหารความเส่ียง 
          และควบคุมภายใน

- ๗๙๗,๐๐๐ ๗๙๗,๐๐๐-

    ๕.๕ โครงการประชาสัมพันธ์
          สร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
           แก่ประชาชน

- ๗,๔๖๙,๐๐๐ ๗,๔๖๙,๐๐๐-

    ๕.๖ โครงการประเมินความ 
         คุ้มค่าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐-

    ๕.๗ โครงการพัฒนาระบบ   
         สนง. อิเล็กทรอนิกส์  
         เพื่อสนับสนุนการ 
         ท�างานของ บจธ.

- ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐-

    ๕.๘ โครงการศึกษาดูงาน  
          เพ่ือพัฒนาความรู้ 
          ความสามารถของ คกก.

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐-

๖. งาน/โครงการตามภารกิจ - ๑๖,๐๔๘,๐๐๐ ๑๖,๐๔๘,๐๐๐-
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

งาน / โครงการ เงินอุดหนุน
(๑)

เงินสะสม บจธ.
(๒)

มติ ครม.
(๓)

รวมทั้งสิ้น
(๔)

    ๖.๑ โครงการจัดท�าร่าง 
          พระราชบัญญัติธนาคาร 
          ท่ีดิน พ.ศ. ....

- ๒,๐๓๘,๐๐๐ ๒,๐๓๘,๐๐๐-

    ๖.๒ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
          ฐานราก และชุมชน
          เข้มแข็ง

- ๑๐,๙๑๐,๐๐๐ ๑๐,๙๑๐,๐๐๐-

    ๖.๓ โครงการพัฒนา 
         องค์ความรู้การให้บริการ
         ตลาดกลางท่ีดิน

- ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐-

๗. งาน/โครงการตามมติ ครม. - - ๔๒๐,๐๒๕,๐๐๐๔๒๐,๐๒๕,๐๐๐

    ๗.๑ โครงการต้นแบบการ 
         บริหารจัดการที่ดิน 
         แบบครบวงจร         

- - ๒๔๖,๒๐๒,๗๐๐๒๔๖,๒๐๒,๗๐๐

    ๗.๒ โครงการแก้ไขปัญหา  
          เกษตกรและผู้ยากจน
          ซ่ึงมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ 
          ในท่ีดินจากการจ�านอง
          และขายฝาก         

- - ๑๓๑,๑๕๒,๓๐๐๑๓๑,๑๕๒,๓๐๐

    ๗.๓ โครงการน�าร่องธนาคาร
          ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีน�าร่อง ๕  
          ชุมชน         

- - ๔๒,๖๗๐,๐๐๐๔๒,๖๗๐,๐๐๐

หมายเหตุ : (๑) เงินอุดหนุน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ บจธ. ได้รับจัดสรร
               (๒) เงินสะสม บจธ. หมายถึง เงินงบประมาณเหลือจ่าย + ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากปีที่ผ่านมา
               (๓) มติ ครม. หมายถึง งบประมาณตามโครงการที่ ครม. เห็นชอบให้ บจธ. ขยายเวลาการด�าเนินงาน 
                    (ตามมติ ครม. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
               (๔) รวมทั้งสิ้น หมายถึง ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรวมทุกแหล่ง 
                    งบประมาณ
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

รายนามคณะกรรมการ
              สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
                                   

วาระเริ่มแรก (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘)

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
(ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี)

๑.
ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง๒. กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์๓. กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๔. กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย๕. กรรมการ

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสังคม เจริญทรัพย์๘. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางประชุม ซอมกระโทก๙. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางปราณี สริวัฒน์
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำานวยการ บจธ.)

๑๐. กรรมการและเลขานุการ
(๑๗ กรกฎาคม –

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

องค์ประกอบ ตำาแหน่ง

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
(รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา)

๖.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประภาศรี บุญวิเศษ
(ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำานวยการ บจธ.)

๑๑. กรรมการและเลขานุการ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการชุดแรก (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง๑. ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์๔. กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๕. กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย๖. กรรมการ

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยงค์ ดอกลำาใย๑๐. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสุบิน จันทะคัด๑๑. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

องค์ประกอบ ตำาแหน่ง

นางประภาศรี บุญวิเศษ
(ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำานวยการ บจธ.)

๑๒. กรรมการและเลขานุการ
(๓๑ มีนาคม –

๘ กันยายน ๒๕๕๘)

ปลัดกระทรวงการคลัง๓. กรรมการ

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ –
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

นายสมชาย ศิริสมฤทัย๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)

นายสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ
(ผู ้อำานวยการ บจธ.)

๑๓. กรรมการและเลขานุการ
(๙ กันยายน ๒๕๕๘ –
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี๒. กรรมการ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการ
       ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย๑. ประธานกรรมการ

นายประยงค์  ดอกล�าใย๒. กรรมการ

นางประภาศรี  บุญวิเศษ๓. กรรมการ

นายวิชล  มนัสเอื ้อศิริ๔. กรรมการ

นางอรอุไร  เงินรูปงาม๕. กรรมการ

นายสมชาย  นุชธานี๖. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อ�านวยการ

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์๑. ประธานอนุกรรมการ

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา๒. อนุกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์๓. อนุกรรมการ

นายทวีชัย ลิยี ่เก  ๔. อนุกรรมการ

นายประยงค์  ดอกล�าใย  ๕. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองทรัพยากรบุคคล        ๖. เลขานุการ

118



สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา๑. ประธานอนุกรรมการ

นายสุพัฒน์ เอี ้ยวฉาย๒. รองประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน๓. อนุกรรมการ

นางปราณี สริวัฒน์๔. อนุกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล๕. อนุกรรมการ

รศ.ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์๖. อนุกรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล๗. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง๘. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย  ๙. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดินรัฐ๑๐. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ๑๑.

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์๑. ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน๒. อนุกรรมการ

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล๓. อนุกรรมการ

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์    ๔. อนุกรรมการ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

นายทวีชัย ลิยี ่เก   ๕. อนุกรรมการ

นายสมชาย ศิริสมฤทัย     ๖. อนุกรรมการ

นางเปรมจิต สังขพงษ์๗. อนุกรรมการ

นางประชุม ซอมกระโทก  ๘. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย  ๙. เลขานุการ

นายสุพัฒน์  เอี ้ยวฉาย๑. ประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน๒. อนุกรรมการ

นางลดาวัลย์  ธนะธนิต๓. อนุกรรมการ

นายตริณญ์  อินทรโอภาส๔. อนุกรรมการ

นาวาอากาศตรี พงศ์ภีระ  ไพศาลกุลวงศ์๕. อนุกรรมการ

นายดิเรก  นุชชม๖. อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี๗. เลขานุการ

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน๘. เลขานุการร่วม

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน๓. อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๔. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง๕. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมที่ดิน๖. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น๗. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมธนารักษ์๘. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง๙. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบังคับคดี๑๐. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  อนุกรรมการ๑๑.

คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดท�าฐานข้อมูลที่ดิน

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์๑. ประธานอนุกรรมการ

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา๒. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๒. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ๑๓.

ผู้แทนส�านักงานสถิติแห่งชาติ๑๔. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อนุกรรมการ๑๕.

ผู้แทนส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๑๖. อนุกรรมการ

ดร. ผกาวดี  สุพรรณจิตวนา อนุกรรมการ๑๗.

นายชัยวัฒน์  ไชยคุปต์ อนุกรรมการ๑๘.
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

นายทวีชัย  ลิยี ่เก๑. ประธานอนุกรรมการ

นายประยงค์  ดอกล�าใย๒. อนุกรรมการ

นายโสภณ  พรโชคชัย๓. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม๔. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมที่ดิน๕. อนุกรรมการ

ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร๖. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์๗. อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร๘. อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อที่ดิน
กรณีเกินอ�านาจของผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนานคารที่ดิน

นางลัดดาวัลย์  ธนะธนิต๙. อนุกรรมการ

นายวิชัย  วิรัตกพันธ์์๑๐. อนุกรรมการ

รองผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดินเอกชน ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑.

๑๒.

๑๓.

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลาง๑๙. เลขานุการ

ผู้อ�านวยการกองระบบสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ๒๐.

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

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย๓. อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง๔. อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักนายกรัฐมนตรี๕. อนุกรรมการ

พลเอก วิทยา  จินตนานุรัตน์๖. อนุกรรมการ

พลโท อรรถพร  โบสุวรรณ๗. อนุกรรมการ

นายสุพัฒน์ เอี ้ยวฉาย๘. อนุกรรมการ

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  ๙. อนุกรรมการ

รศ.ดร. ดวงมณี  เลาวกุล๑๐. อนุกรรมการ

นายตริณญ์  อินทรโอภาส อนุกรรมการ๑๑.

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์

นายสมชาย  ศิริสมฤทัย   ๑. ประธานอนุกรรมการ

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา๒. รองประธานอนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน๑๒. เลขานุการ

รองผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผู้ช่วยเลขานุการ๑๓.

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน๑๔. ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม 
                 ของคณะกรรมการ บจธ.

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. ๑๐

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

ล�าดับ วันที่ประชุม
จ�านวน

กรรมการ
ท้ังหมด (คน)

จ�านวน 
กรรมการที่
เข้าประชุม 

(คน)

คิดเป็น 
ร้อยละ

หมายเหตุ

๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๐ ๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๐ ๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

๑๐ ๙ ๙๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๐ ๘ ๘๐

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๐ ๗ ๑๐๐

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๐ ๑๐ ๗๐

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๐ ๑๐ ๑๐๐

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๑ ๑๐ ๙๑

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๐ ๙ ๙๐

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๐ ๘ ๘๐

๑๔. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๑๐ ๑๐ ๑๐๐

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการ

แต่งต้ังเพ่ิมข้ึนอีก ๑ ต�าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ 

อยู่ระหว่างการสรรหา ๑ ต�าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ 

อยู่ระหว่างการสรรหา ๑ ต�าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ 

อยู่ระหว่างการสรรหา ๑ ต�าแหน่ง
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

เข้าร่วมกิจกรรมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
โดยร่วมตักบาตรและร้องเพลง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

บจธ. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล
ณ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

สัมมนาบุคลากร บจธ. ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
และเข้าชมนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาของรัตนโกสินทร์

ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

กิจกรรมสรงน�าพระ รดน�าด�าหัว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

้ ้
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

บจธ. ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง ร.๙
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ท�าบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บจธ.
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผอ.บจธ. ร่วมเสวนา “สรุปบทเรียนอิสรภาพราคาถูกของ (คนจน)”
ในงาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจ�านักสู้ปฏิรูปที่ดิน (ไถ่) อิสรภาพ (คืน) สู่นักสู้ปฏิรูปที่ดิน” 

ณ บ้านแพะใต้ จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)

บจธ. ร่วมใจพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา

ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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