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ปัญหาในเรื่องที่ดินท�ำกินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่สะสมมานานและทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล�ำดับ
จนกลายเป็นปัญหาหลักระดับชาติ ควบคู่ไปกับปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่ให้สูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกิน ให้สามารถคงสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจ�ำนอง       
การถูกบังคับคดี และการขายฝาก รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง
ดังนั้นการจัดตั้งธนาคารที่ดิน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการให้เกิดการ กระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  และสร้าง
ความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินด�ำเนินการเพื่อเป็นแหล่งทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสีย
สิทธิในที่ดินท�ำกินของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินท� ำกินและที่อยู่อาศัย
ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ การด�ำเนินภารกิจต้องมีความชัดเจน มุ่งเน้นเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนา
หรือผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากจน โดยยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ ก่อให้เกิดความมั่นคง ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากจนที่มีที่ดินอยู่แล้ว ไม่ให้สูญเสียสิทธิ
ในที่ดิน ให้สามารถคงสิทธิในที่ดินไว้ได้โดยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การสูญเสียสิทธิในที่ดิน ซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนของ       
การผ่อนช�ำระคืน ธนาคารต้องพิจารณาให้เหมาะสม อาจเป็นการผ่อนช�ำระโดยใช้ผลผลิตหรือพืชผลทาง  
การเกษตร แล้วธนาคารน�ำไปบริหารจัดการต่อไป และเน้นย�้ำให้พิจารณาเรื่องที่ดินให้ดี ว่าต้องเป็นที่ดิน    
ที่เหมาะสมในการท�ำเกษตรและมีศักยภาพในการประกอบการเกษตร โดยให้ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลที่ดิน
ที่จ�ำนอง หรือขายฝากทั่วประเทศ เพื่อจัดล�ำดับในการด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสีย       
สิทธิในที่ดิน
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สารจากประธานกรรมการ

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
“การลดความเหลื่อมล�้ำ  เรื่องสิทธิในการใช้ที่ดิน” เป็นหัวใจ
ส� ำ คั ญ ประการแรกที่ ส ถาบั น บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น (องค์ ก าร
มหาชน) หรื อ มี ชื่ อ ย่ อ ว่ า “บจธ.” ได้ ด� ำ เนิ น การมาโดยยึ ด หลั ก            
ความเป็นธรรม และพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ยากไร้สามารถ       
มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำดังกล่าว
ในการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างสูงสุด บจธ.    
มีภารกิจที่ส�ำคัญคือ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยได้จัดท�ำร่างกฎหมาย  
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... แล้วเสร็จ ทั้งยังสนับสนุนในด้าน
นโยบายของรั ฐ ฯ ในการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของภาครั ฐ และเอกชน        
ให้ มี เ อกภาพ พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายด้ า นที่ ดิ น ในภาพรวม      
ตลอดจนการกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น ให้ ทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม                  
และเกิดประโยชน์สูงสุด
บจธ. จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่อง
ที่ท�ำกินให้มีที่ท�ำกินเป็นของตนเอง พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสอบการ  
ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาการไม่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อเป็นปัจจัย  
ในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินท�ำกิน และการบริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงด้านการกระจายการถือครอง
ที่ดินและประเทศชาติเป็นประการส�ำคัญ
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สารจากผู้อำ�นวยการ

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.
เป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2554 ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
โดยมีภารกิจหลักคือ ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน บริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการกระจายการถือครองที่ดิน
ทั้งของภาครัฐและเอกชน การสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาที่ดิน
และพั ฒ นาอาชี พ โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า ง           
การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน เกษตรกร ตลอดจนผู ้ ย ากจน         
ให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ด้ า นที่ ดิ น ให้ แ ก่      
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ำกินและการไม่สามารถเข้าถึง
ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องมีธนาคาร
ที่ ดิ น โดยธนาคารที่ ดิ น จะเป็ น กลไกของรั ฐ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ          
และบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ   
และสร้ า งความเป็ น ธรรมในเรื่ อ งการถื อ ครองที่ ดิ น ท� ำ กิ น ของประเทศ        
แก้ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน และป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิ   
ในที่ดินเกษตรกรรม จากการจ�ำนอง ขายฝาก ถูกบังคับคดี และส่งเสริม  
ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ตลอดจนให้เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินท�ำกิน
ป้ อ งกั น และแก้ ไขการสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ของเกษตรกร รั ก ษาที่ ดิ น          
ของเกษตรกร และส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ได้ เ ต็ ม ที                           ่
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ บจธ. ได้จัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน ซึ่งเป็นกฎหมายในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน    
ในอนาคต รวมทั้งแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง บจธ.
กับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านที่ดินและเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์   
ในที่ ดิ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการบู ร ณาการข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะถู ก น� ำ ไป             
ใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป

คำ�นำ�
รายงานประจ�ำปีของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฉบับนี้  
เป็นรายงานที่จัดท�ำตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 37 ก�ำหนดให้สถาบันท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชี
ท�ำการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ
และแผนงานที่จะจัดท�ำในภายหน้า
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของ บจธ. ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของ บจธ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จ�ำนวน 5 บท ประกอบด้วย ความเป็นมา     
และอ�ำนาจหน้าที่ของสถาบัน โครงสร้างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แผนการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการด�ำเนินงาน และแผนการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บจธ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ        
ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงความเป็นมา อ�ำนาจหน้าที่ และผลการด�ำเนินงานของ บจธ. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง และเพื่อให้รายงานดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา   
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ก�ำหนดไว้
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การพัฒนาบุคลากร								
การพัฒนากฎหมาย 							

17
18
18
19
20
36
38

44
45
48
51
54
64
73
85
91
100

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน 						
รายงานการตรวจสอบภายใน 						
รายงานการควบคุมภายใน							
รายงานการบริหารความเสี่ยง						
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน					
รายงานผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 			
รายงานผลการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำ�เนินงาน
รายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณสำ�หรับการดำ�เนินงานของ บจธ.

102
103
107
111
118
121
124
126
132

ส่วนที่ 4 ทิศทางการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 		

148

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

								

152

รายนามคณะกรรมการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน		
รายนามคณะอนุกรรมการที่สำ�คัญของสถาบันบริหาร			
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ บจธ. 				
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

153
154
157
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์หลัก       
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
และมีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลที่ดิน และจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยสอดคล้อง              
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 ที่บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการกระจาย การถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม และด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ความสามารถในการ
ประกอบเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่น ๆ รวมทั้งจัดหาแหล่งน�้ำ 
เพือ่ ให้เกษตรกรมีนำ�้ ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ได้มผี ลการด�ำเนินงานและงบประมาณ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน
บจธ. ลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือเกษตรกร/ผูย้ ากจน ซึง่ น�ำทีด่ นิ ไปเป็นหลักประกันตามสัญญาขายฝาก จ�ำนอง สัญญา
กู้ยืมเงิน และการถูกบังคับคดี จ�ำนวน 24 ราย 25 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 160 - 1 - 84 ไร่ วงเงิน 9,947,000 บาท
1.2 การกระจายการถือครองที่ดิน
บจธ. ไม่สามารถด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินและน�ำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจนฯ ซึ่งไร้ที่ดินท�ำกินตาม
แผนงานที่เสนอได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีพื้นที่ด�ำเนินการ 8 พื้นที่ (จังหวัด) โดยแต่ละพื้นที่ได้ก�ำหนดพื้นที่
เป้าหมายเพียงต�ำบลเดียวเท่านั้น ประกอบกับการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. ต้องด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อเดือน สิงหาคม 2560 จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนงาน
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ บจธ. ได้รับอนุมัติ
ให้ด�ำเนินโครงการสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ส่งผลให้ บจธ. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินและน�ำมาช่วยเหลือและจัดสรร       
ให้แก่เกษตรกรผู้ยากจนซึ่งไร้ที่ดินท�ำกินตามแผนงานที่เสนอได้
2.โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน
จากการจ�ำนองและขายฝาก

    บจธ.ได้ดำ� เนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนทีป่ ระสบปัญหาจะสูญเสียสิทธิหรือสูญเสียสิทธิไปแล้วจ�ำนวน
94 ราย งบประมาณ 44,369,500 บาท ซึ่งสามารถคงสิทธิในที่ดินให้เกษตรกรเป็นเนื้อที่ จ�ำนวน 670-3-70.5 ไร่ โดยประสาน
ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรฯ ที่เป็นลูกหนี้ของ บจธ. ใน 28 จังหวัด ทั่วประเทศ
3. โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน

บจธ. รับค�ำเสนอขายที่ดินภายใต้โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน   
และเชี ย งใหม่ จ� ำ นวน 79-1-42.40 ไร่ จั ด ท� ำ สั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย จ� ำ นวน 105-1-51.4 ไร่ และโอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ล้ ว                           
จ�ำนวน 59-3-20.2 ไร่ โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
นอกจากนี้ บจธ. ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยการ         
ฝึกอบรมและจัดโครงการศึกษาดูงานให้กบั สหกรณ์ฯ ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 5 ชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานสหกรณ์การเกษตร
โฉนดชุมชน การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนด
ชุมชน และการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตล�ำไย เป็นต้น
4. โครงการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

		
4.1 จัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จ�ำนวน 16 ฉบับ
4.2 จัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าว ซึ่งมีท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย
ของคณะกรรมการ บจธ. เป็นประธานคณะท�ำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           
จ�ำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณะท�ำงาน โดยมีการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง
4.3 จัดเวทีเสวนา/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรมผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผลักดันการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ
จ�ำนวน 6 ครั้ง
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5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

5.1 ด�ำเนินโครงการขยายเขตระบบท่ อ ส่ ง น�้ ำ  ภายใต้ โ ครงการอ่ า งเก็ บน�้ ำ ห้ วยแก้ วพร้ อ มระบบส่ ง น�้ ำ                  
ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
5.2 จัดท�ำแผนแม่บทชุมชน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน
5.3 ด�ำเนินโครงการอบรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนและโครงการอบรมการจัดท�ำ            
บัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์
5.4 ด�ำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
5.5 ด�ำเนินโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตล�ำไย
5.6 รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่โครงการน�ำร่อง    
ธนาคารที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน
5.7 ด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.8 พัฒนาอาชีพการท�ำปศุสัตว์และอาชีพการเกษตร
5.9 ด�ำเนินงานตามภารกิจโครงสร้างของกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนและที่ดิน
6. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

6.1 ด�ำเนินการจัดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นจาก เกษตรกร เครือข่ายพันธมิตร ผู้ประสงค์                   
จะใช้ประโยชน์ในที่ดินรายบุคคลและนิติบุคคล เจ้าของที่ดินเอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น      
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รูปแบบการให้บริการ การก�ำหนดรายละเอียด ค่าธรรมเนียม เงือ่ นไขแรงจูงใจต่าง ๆ ทีเ่ ป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
6.2 ด�ำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล/ความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำระบบตลาดกลางที่ดิน
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับการด�ำเนินงานของตลาดกลางที่ดิน นอกจากนี้ บจธ.      
ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ตลาดกลางที่ดิน โดยได้ก�ำหนดรูปแบบแนวทาง การให้บริการตลาดกลางที่ดินใน 4 รูปแบบ     
ได้แก่ 1) การเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม 2) การให้เช่าซื้อที่ดิน 3) การให้สินเชื่อเพื่อการเช่า
ที่ดิน 4) การเป็นตัวกลางในการเช่า หรือ เช่าช่วง โดยแต่ละรูปแบบมี เงื่อนไข กฎเกณฑ์ อัตรา ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมตามที่ บจธ.
ก�ำหนด
7. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

บจธ. ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการต่างๆ
ตามภารกิจของ บจธ. เพื่อสร้างการรับรู้ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการยอมรับ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย
โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศออนไลน์ และช่องทาง   
อื่น ๆ เช่น จัดนิทรรศการ ออกบูธ ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 478 ครั้ง
8. การพัฒนาบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บจธ. มีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 65 อัตรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
และลูกจ้าง โดยบุคลากรของ บจธ. มีพื้นฐานความรู้ การศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานที่แตกต่างกันจากทั้งสายงาน
ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรทั้งด้านอายุลักษณะ
ทัว่ ไป และประสบการณ์ทำ� งานนัน้ ส่งผลให้ตอ้ งจัดให้มแี ผนการพัฒนาบุคลากรทีม่ กี ารเสริมสร้างทัง้ ในด้านทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บจธ. ได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ            

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

13

ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร รวมทัง้ สิน้ 18 หลักสูตร แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำ         
�
ด้านการพัฒนาทักษะในการท�ำงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และด้านอื่นๆ
		
9. การพัฒนากฎหมาย

9.1 บจธ. ได้มีการยกร่าง/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่ง จ�ำนวน 16 ฉบับ
9.2 ด�ำเนินการจัดโครงการอบรมการพัฒนากฎหมายส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี               
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ
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ส่วนที่ 1

สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.
เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ปัจจุบันมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคาร
เบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เป็นหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการให้เกิดการกระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืนและมีการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม รวบรวม
ข้อมูลที่ดิน และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
การก่อเริ่ม บจธ. ปรากฏอยู่ในยุครัฐบาลซึ่งน�ำการบริหารโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนด
นโยบายเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาล เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2551
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินท�ำกินของราษฎร รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต              
ด้านนโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อ 3.5.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัดหาที่ดินท�ำกินให้แก่
ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ และนโยบายเศรษฐกิจ ด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร     
ข้อ 4.2.1.8 คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการท�ำเกษตรกรรมที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานแล้ว
เพือ่ เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพดิน จัดหาทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่เกษตรกรผูย้ ากจนในรูปของธนาคาร
ที่ดิน และเร่งรัด
การออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน และชุมชนที่ท�ำกินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่อยู่ในสภาพป่าแล้วในรูปของ
โฉนดชุมชน รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร โดยต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 ที่บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม        
โดยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดิน เพื่อความสามารถ   
ในการประกอบเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่น ๆ รวมทั้งจัดหาแหล่งน�้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้
อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ เป็นปัญหาเร่งด่วนทีจ่ ะต้องด�ำเนินการโดยเร็วแต่ในขณะนัน้ ยังไม่มี
สถาบันการเงินใดเข้ามารับผิดชอบ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ำกิน และการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกร
รายย่อยและผูย้ ากจน เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศมานาน ซึง่ รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะต้องแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน
ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและยังไม่มีสถาบันการเงินใด         
รับผิดชอบการสนับสนุนทางการเงินในด้านการจัดการที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง จึงจ�ำเป็นต้องจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในรูปแบบขององค์การมหาชน เพื่อให้การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างอิสระ    
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น ดังนัน้ หากจะด�ำเนินการในรูปแบบของส่วนราชการทีม่ ขี นั้ ตอน การด�ำเนินงาน
ที่สลับซับซ้อน มีระเบียบปฏิบัติมากมาย อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ย่อมไม่สอดคล้องกับ
การจัดการที่ดินในรูปแบบของธนาคารที่ดิน การด�ำเนินการในรูปแบบของส่วนราชการจึงอาจท�ำให้การด�ำเนินการของสถาบัน
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยความอิสระคล่องตัวในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะรัฐมนตรี พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ตามทีส่ ำ� นักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำ� เนินการ
ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบ   
ให้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชน ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้เป็น
องค์การมหาชนกลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 มีมติ ดังนี้
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

(1) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....               
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยในการด�ำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ให้น�ำข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการจัดท�ำหลักเกณฑ์การด�ำเนินการด้วย
(2) ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปด�ำเนินการเพิ่มเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน      
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้มีการจัดสรรรายได้
จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และธนาคารที่ดินที่จะตรากฎหมาย
ขึ้นต่อไปด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ ตามมาตรา
14 (2) แห่งราชพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีมติแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ในมาตรา 14 (2) 14 (4) และมาตรา 44 เพื่อเพิ่ม             
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และปรับลดจ�ำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก     
3 คน เป็น 2 คน
บจธ. จึงได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 128 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และมีผลบังคับตั้งแต่     
วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
ความนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ได้ก�ำหนดให้ บจธ. มีวัตถุประสงค์ส�ำหรับการด�ำเนินการ และเพื่อให้ บจธ.
สามารถด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้ตามล�ำดับ
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วิสัยทัศน์
“จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน
ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
2. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
3. เตรียมความพร้อมด้านบูรณาการข้อมูลที่ดิน
ป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

18

ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554       
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2) รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้      
ใช้ประโยชน์ หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ และด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน      
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน
ทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินท�ำกินและที่ดินส�ำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบ
โฉนดชุมชน
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

อำ�นาจหน้าที่ของสถาบัน
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554       
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบัน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กร
ชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
3) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�ำนิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ
5) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
6) ซือ้ จัดหา จ�ำหน่าย ยืม ให้ยมื เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ แลกเปลีย่ น หรือด�ำเนินงานเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ
7) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
8) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
9) ท�ำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และ    
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
10) ประสานงาน ให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในที่ดินแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
11) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารทีด่ นิ รวมทัง้ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
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รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ต่อคณะกรรมการ
12) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด
13) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่างๆ      
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
14) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
15) ด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน

โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งส่วนงานตามภารกิจของ บจธ. แบ่งออกเป็น 2 สายงาน 10 กอง อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ                
ผู้อ�ำนวยการ และรองผู้อ�ำนวยการ ดังนี้

คณะกรรมการ บจธ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ
สายบริหาร

กองตรวจสอบ
ภายใน

ที่ปรึกษาสถาบัน

รองผู้อำ�นวยการ
สายปฏิบัติการ

กองการเงิน
และบัญชี

กองประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

กองพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนและที่ดิน

กองบริหารทุน
และสินเชื่อ

กองบริหารกลาง
และพัสดุ

กองทรัพยากรบุคคล

กองบริหารจัดการที่ดิน

กองบริหารจัดการ
สารสนเทศและฐานข้อมูล

กองกฎหมาย

กองนโยบายและแผน
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างคณะกรรมการ บจธ.
ประธานกรรมการ

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
วันเกิด

• 3 มกราคม 2497
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
แม่ทัพภาคที่ 2
รองแม่ทัพภาคที่ 2
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 จ.สกลนคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการ

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

วันเกิด

• 30 มิถุนายน 2502
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท A. in International Relations, Schiller
International University, London, UK
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• พ.ศ. 2560 รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2553 ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ ยข้าราชการประจาํ    
		 ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
• พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร       
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2551 ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ
• พ.ศ. 2546 ผู้อํานวยการกองพิธีการ
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการ

นายทวีชัย ลิยี่เก

ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
วันเกิด

• 5 มกราคม 2508
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• ผู้อำ�นวยการกองเทคโนโลยีการสำ�รวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม. กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)
• อนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2558)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
• ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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กรรมการ

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันเกิด

• 17 สิงหาคม 2502
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง        
              ประเทศมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย                     
              เกษตรศาสตร์ ปี 2535
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

• พ.ศ. 2560 เลขาธิการ สำ�นักงานปฏิรูปที่ดิน                  
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
• พ.ศ. 2559 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
• พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
• พ.ศ. 2551 รองอธิบดีกรมประมง
• พ.ศ. 2548 ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี        
การประมง
• พ.ศ. 2547 ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
• พ.ศ. 2545 ผู้อำ�นวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง    
กรมประมง
• พ.ศ. 2523 นักวิจัยสังคมศาสตร์ ระดับ 3 ปี
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันเกิด

• 1 กุมภาพันธ์ 2505  
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• อธิบดีกรมที่ดิน
ประวัติการศึกษา

• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

• ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ตุลาคม 2558)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (17 พฤศจิกายน 2557 -              
30 กันยายน 2558)
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ       
จังหวัดพังงา) (7 กรกฎาคม 2557 – 16 พฤศจิกายน 2557)
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (พ.ศ.2556-2557)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
วันเกิด

• 17 กันยายน 2497  
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์                
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา

• Ph. D. (Urban Environmental Management),      
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

• กรรมการบริหาร มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559 – ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม             
และพัฒนาองค์กร ภาคประชาสังคม สำ�นักนายกรัฐมนตรี               
(พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ (สปสช.) (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
ผลงาน/ประกาศ

• รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “บุคคลภายนอกประเภทสร้างชื่อเสียง
เกียรติคุณของ กฟผ. ให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกโดยเด่นชัด”
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2559
• โล่เกียรติคณ
ุ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผูน้ ำ� ด้านวิชาการ
และการศึกษาต้นแบบ จากมูลนิธิดินดีน�้ำใสแห่งประเทศไทย,
2559
• Honorable Visiting professor จาก Korea Invention
Academy, Seoul city, South Korea., 2558
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย ศิริสมฤทัย
วันเกิด

• 2 มิถุนายน 2499
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• ข้าราชการบำ�นาญ
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

• ผู้อำ�นวยการสำ�นักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ    
สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
• ผู้อำ�นวยการกอง กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดิน  
แห่งชาติ
ผลงาน/ประกาศ

• ได้รบั รางวัลชนะเลิศ "การจัดการความรู้ (KM)" ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
• ได้รับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
• ได้รบั เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูดเกียรติในโครงการ "เพชรจรัสแสง"
ว่าเป็น "ผู้มีผลงานดี" ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
• ได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั รางวัล "คนดีศรี ส.ป. ประจำ�ปี พ.ศ. 2557"

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
วันเกิด

• 20 มกราคม 2500
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2559 ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2558 รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2555 เกียรติบัตร “คนดีศรีสยาม”
พ.ศ. 2554 เกียรติบัตร “คนดีศรีสังคม”
พ.ศ. 2545 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
พ.ศ. 2532 ปลัดอำ�เภอดีเด่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  

27

28

ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายประยงค์ ดอกล�ำใย

วันเกิด

• 3 ธันวาคม 2508
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิชุมชน
• คณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)
• ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ผลงาน/ประกาศ

• รางวัลสันติประชาธรรม เป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ สังคม ตามแนวทาง         
อาจารย์ปว๋ ย อึ้งภากรณ์ เนื่องในงานวันครบรอบ 69 ปี           
วันสันติภาพไทย 16 ส.ค. 2557
• รางวัลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งาน Robinson Bright  
& Charm Awards 2014

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสุบิน จันทะคัด

วันเกิด

• 17 กันยายน 2508
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ประธานสภาองค์กรชุมชน, ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริม
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับจังหวัดจันทบุรี
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์บุคคลออทิสติกและบุคคลที่ต้องการดูแล    
เป็นพิเศษจังหวัดจันทบุรี
• ประธานสมาคมพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี
• คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ      
และการศึกษาพิเศษ
• คณะขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี
• ประธานสภาองค์กรชุมชนต�ำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

กรรมการและเลขานุการ

ขจรศักดิ์ เจียรธนากุล
วันเกิด

• 6 กุมภาพันธ์  2502
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้อ�ำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประวัติการศึกษา

• บธ.บ (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA (Finance & International Business) – ทุนธนาคาร
แห่งประเทศไทย Sasin Graduate institute of Business
Administration
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขา 2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกรรม บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 1 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง บรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จ�ำกัด
• ผู้บริหารทีม ทีมความเสี่ยงด้านการตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
วันเกิด

• 22 มีนาคม 2496
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท : Master of Business Administtration
(Exective) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• Master of Science (Mathematics and Computer
Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา          
ค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์
วันเกิด

• 13 เมษายน 2500
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรัฐมนตรี            
ว่าการกระทรวงกลาโหม
ประวัติการศึกษา

• รัฐศาสตร์มหาบันฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2540
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรัฐมนตรี             
ว่าการกระทรวงกลาโหม 1 ต.ค. 2559
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. 1 ต.ค. 2558
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. 1 ต.ค. 2557
• ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
1 ต.ค. 2555
• รอง จก.กบ.ทบ.
30 ต.ค. 2552

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล
วันเกิด

• 5 สิงหาคม 2518
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บมจ.ธรรมนิติ
ประวัติการศึกษา

• นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด    
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส�ำนักงาน     
ต�ำรวจแห่งชาติ)
• กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายวิทยา ฉายสุวรรณ
วันเกิด

• 4 มกราคม 2497  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน/ประสบการณ์

• 2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 2552 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างคณะผู้บริหารของ บจธ.

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล

รองผู้อ�ำนวยการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด

นางปราณี สริวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ในที่ดิน

พลตรี ธนชัย แสงสว่าง
ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน
และกิจการต่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล
ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารทุนและสินเชื่อ

นายสมชาย นุชธานี
ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารจัดการที่ดิน

นางสาวศิริพร โคตะวินนท์
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนและที่ดิน

นางสาวสิริรัฐ สุกันธา
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการ
สารสนเทศและฐานข้อมูล

นางราตรี พยนต์รักษ์
ผู้อ�ำนวยการ
กองการเงินและบัญชี

นางสาวนิภา น�ำสุริยานันท์
ผู้อ�ำนวยการ
กองนโยบายและแผน

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย

นางสาวสุวีณา ทัศคุณ
ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

นางวราภรณ์ พริ้งจ�ำรัส
ผู้อ�ำนวยการ
กองตรวจสอบภายใน

ผู้อ�ำนวยการ
กองทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารกลางและพัสดุ
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ บจธ.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จดั ท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามกระบวนการของส�ำนักงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน
42,350,400 บาท ประกอบกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บจธ. ได้เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 – 2562 โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ บจธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ภายในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2561 – 2562) เพือ่ เป็นกรอบทิศทางในภาพกว้างและเร่งรัด การด�ำเนินงานให้สำ� เร็จตามเป้าหมาย
โดยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย ข้อสัง่ การของรัฐบาล
แนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และนโยบายของผู้บริหาร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในการด�ำเนินงาน
ในทุกระดับ อันจะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญของ บจธ. คือ “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
โดยใช้การบริหารจัดการที่ดินเป็นกลไกในการขับเคลื่อน”
ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สื่อสารและผลักดันให้ภาครัฐและสังคมได้ตระหนักถึงเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการมีธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของชาติ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

4

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

สื่อสารและผลักดันให้ภาครัฐและสังคมได้ตระหนักถึงเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการมีธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของชาติ

เป ้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั เป ้าประสงค์

กลยุทธ์

1.1 ประชาชน เกษตรกรและ   ร้อยละ 90 ของเกษตรกรและผูย้ ากจน สร า้ งเวทีการเรียนรู เ้ รือ่ งราวและความจ�ำเป ็นของการ    
ผูย้ ากจน เห็นความจ�ำเป น็ ของ ที่ บจธ. ให้ความช่วยเหลือ เห็นความ จัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ ให้กับกลุม่ เป ้าหมายต่างๆ ด้วยวิธกี าร
ทีห่ ลากหลาย เช่น การรณรงค์ การจัด road show    
จ�ำเป ็นของการมีธนาคารทีด่ นิ
การมีธนาคารทีด่ นิ
การจั ดประชุ มเชิ ง ปฏิบั ติการในพื้ น ที่ร ว่ มกับ ชุ ม ชน         
ในท้องถิน่
1.2 หน่วยงานรัฐ องค์กรภาค มีภาคีแนวร่วม พันธมิตรที่เห็นด ว้ ย    (1) สรา้ งพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชน
ประชาสั ง คม และภาคส่วน ในการผลัก ดั น จั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น   ด้วยวิธกี าร เช่น จัดเวทีเสวนา แถลงข่าว เป ็นต้น
(2) การประสานงานเชิงนโยบายกับ ผู บ้ ริหารระดับสูง
ต่างๆ เห็นด้วย และเป ็นแนวร่วม อย่างน้อย 5 องค์กร
หรือการจัด policy dialog กับหน่วยงานของรัฐ     
ผลักดันจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ
1.3 สื่อน�ำเสนอความจ�ำเป น็ มีสื่อน�ำเสนอเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน
ของการมีธนาคารทีด่ นิ
ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย ได้แก่ สือ่
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
และสือ่ สังคมออนไลน์

(1) การพัฒนาเนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการสือ่ สารให้มคี วามเฉียบคม
เพือ่ สรา้ งความรับรู ้ และเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ
(2) จัดท�ำสือ่ เชิงรุกไปยังกลุม่ เป ้าหมายต่างๆ ในสังคม เช่น
การใช ้ social media สื่อสารกับคนรุ น่ ใหม่และ      
ชนชัน้ กลาง การจัดตัง้ ทีมสือ่ การผลิตสือ่ ผ่านช่องทาง   
ทีห่ ลากหลายน่าสนใจ และเข้าถึงกลุม่ เป ้าหมาย
(3) จัดแถลงข่าว/event/การประชุมระดมความเห็น
(forum) เพือ่ สรา้ งพืน้ ทีส่ อื่ สาร
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพ

เป ้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั เป ้าประสงค์

กลยุทธ์

2.1 เพื่ อ ให้ มี รู ป ธรรม หรื อ มีตวั อย่างการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีด่ ี จัดที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมทั้งจัด
ตัวอย่างของการบริหารจัดการ และมีการใช้ที่ดินที่มั่นคงอย่างน้อย   ระบบส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งด�ำรงชีพ
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยตั้ ง อยู ่ บ นฐานของหลั ก ปรั ช ญา
ทีด่ นิ ทีด่ ี เชือ่ มโยงกับเป้าหมาย 5 ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable development
goals: SDG) เป้าหมายที่ 10
ลดความเหลื่อมล�้ำ
2.2 ประชาชนสามารถใช ้ เกษตรกรอย่างน้อย 5 ชุมชน ในพืน้ ที่
ประโยชน ์ ในที่ ดิ น เพื่ อ การ     น�ำร่องธนาคารที่ดินมีการรวมกลุ่ม
ด�ำรงชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพ และ และใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
ยัง่ ยืน

(1) จัดที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมทั้ง
จั ด ระบบส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง   
ด�ำรงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) การช่วยคนที่ที่ดินหลุดมือโดยการให้สินเชื่อ หรือ
จัดซื้อที่ดินเพื่อให้เกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์

2.3 เพือ่ ให ม้ กี ารใช ป้ ระโยชน์ มี ก ารใช ้ ป ระโยชน ์ ที่ ดิ น อย ่ า ง                    (1) สรา้ งกลไกประสานระหว่างผูป้ ระสงค์จะใช ป้ ระโยชน์
ทีด่ นิ อย่างเต็มศักยภาพ
มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่อย่างน อ้ ย      ทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ ทีต่ อ้ งการให้ ใช ป้ ระโยชน์ในทีด่ นิ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหม้ ี
50 ไร่
การใช ป้ ระโยชน ท์ ี่ดินอย่า งมีประสิทธิภาพในพื้นที่       
เป ้าหมายของ บจธ.

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป ้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั เป ้าประสงค์

กลยุทธ์

3.1 บจธ. มีฐานข้อมูลแลระบบ 1) บจธ. มีฐานข้อมูลและระบบข้อมูล (1) ท�ำข้อตกลง (MOU) กับส่วนราชการต่างๆ ทีม่ ขี อ้ มูล
ข อ้ มูลที่เชื่อมประสานข อ้ มูล     ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับหน่วยงานต่างๆ ด้านทีด่ นิ
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการ                2)มี ข อ้ มู ล ที่ จ� ำ เป น็ เพี ย งพอต่ อ                  (2) ท�ำให้ภาคีเครือข่ายสามารถป ้อนข้อมูลเข้าระบบข้อมูล
บจธ. ได้ โดยตรง
ใช ป้ ระโยชน์ขอ้ มูลร่วมกัน
การปฏิบตั งิ าน
3.2 หน่วยงานต่างๆ และบจธ. มีรู ปธรรมข อ้ มูลที่ห น่วยงานต่างๆ สร้างกลไก หรือระบบทีห่ น่วยงานต่างๆ และบจธ. สามารถ
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล เพือ่ การบริหาร สามารถน�ำใช ป้ ระโยชน์ ได้จริง
เข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้
จัดการทีด่ นิ
3.3 ประชาชน นั ก ศึ ก ษา                แต่ล ะภาคส ่ว น สามารถเข า้ ถึ ง                   สร้างกลไกหรือระบบทีส่ ามารถให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าถึงข้อมูล
นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ใช ป้ ระโยชน์ขอ้ มูลของ บจธ.
ได้สะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบของ website / forum /
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีด่ นิ
software / mobile application
3.4 บจธ. สามารถน�ำข อ้ มูล      บจธ. สามารถน�ำข อ้ มูลมาใช ส้ อื่ สาร   จัดให ม้ กี ารประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์รปู แบบต่างๆ
มาเผยแพร่ ให ส้ ังคมได ร้ ับรู ถ้ ึง กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้
ได้อย่างน่าสนใจ เช่น  facebook, line, you tube
ความจ�ำเป ็นของการมีธนาคาร
ทีด่ นิ
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ส่วนที่ 1 สถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

เป ้าประสงค์
4.1 มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั เป ้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการอบรม (1) ใช้ IT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและระบบ
ที่ ต รงกั บ สายงานวิ ช าชี พ ของตน (2) เน้นกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูง
อย่างน้อย 1 เรื่อง

4.2 มีระบบการบริหารจัดการ 1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ          ประสิทธิภาพ
2) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีธรรมาภิบาล
ร้อยละ 96
3) มี แ ผนส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลใน
องค์กร

(1) จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) จัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน
(3) แก้ไขเพิม่ เติม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านตามภารกิจขององค์กร
(4) ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ รั บ การฝึ ก อบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล

(1) เน้นวางแผน ติดตาม ประเมินผลเป ็นทีม
4.3 เป็นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีระบบก�ำกับกิจการภายใน
และยั่งยืน
(ผ่ า นตั ว ชี้ วั ด ภาคบั ง คั บ 6 ด้ า น        (2) ปรับปรุงกระบวนการและบุคลากรในการให บ้ ริการ   
เพื่อสร า้ งความพึงพอใจ ในการใช บ้ ริการของกลุ ่ม         
ของ ก.พ.ร)
เป ้าหมาย (customer friendly)
4.4 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
อบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

มีแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

(1) พัฒนาสภาวะการท�ำงานในองค์กรร่วมกัน
(2) สรา้ งเสริมขวัญก�ำลังใจให้บคุ ลากร
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โครงการสัมมนาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำ�เนินงานและงบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
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ส่วนที่ 2

ผลการดำ�เนินงานของ
บจธ. ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน
แบบครบวงจร
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานภาครัฐ สามารถ
น�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทีด่ นิ ในด้านการกระจายการถือครอง
ที่ดินให้กับเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
องค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งไม่มีที่ดินท�ำกินหรือประโยชน์
จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้มีที่ดินท�ำกิน
การช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนไม่ให้สญ
ู เสียสิทธิในทีด่ นิ
จากการน�ำทีด่ นิ ไปเป็นหลักประกันตามสัญญา ขายฝาก จ�ำนอง สัญญา
กูย้ มื เงิน และการถูกบังคับคดีโดยค�ำสัง่ ศาล และการกระตุน้ ให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. ด�ำเนินการให้สินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดินส�ำหรับผู้มีปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกิน
2. การกระจายสิทธิการถือครองที่ดินส�ำหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน

ผลการดำ�เนินงาน
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน
บจธ. ได้ด�ำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ยากจน ซึ่งน�ำที่ดินไปเป็นหลักประกันตามสัญญาขายฝาก
จ�ำนองสัญญากู้ยืมเงิน และการถูกบังคับคดี จ�ำนวน 24 ราย 25 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 160 - 1 - 84 ไร่ วงเงิน
9,947,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้

พืน้ ที่ (จังหวัด)

จ�ำนวน (ราย)

เนือ้ ที่ (ไร่)

ร้อยเอ็ด

2

14 - 1 - 32

ขอนแก่น

4

13 - 3 - 95

นครสวรรค์

6

105 - 1 - 44

เชียงราย

2

4 - 0 - 26

ล�ำพูน

1

1 - 0 - 48

สุพรรณบุรี

9

21 - 2 - 39

รวม

24

160-1-84
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2. การกระจายการถือครองที่ดิน
บจธ. ไม่สามารถด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินและน�ำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจนฯ ซึ่งไร้ที่ดินท�ำกินตามแผนงาน      
ที่เสนอได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีพื้นที่ด�ำเนินการ 8 พื้นที่ (จังหวัด) โดยแต่ละพื้นที่ได้ก�ำหนดพื้นที           ่
เป้าหมายเพียงต�ำบลเดียวเท่านั้น ประกอบกับการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. ต้องด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนงาน
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และระยะเวลาด�ำเนินโครงการ     
สิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จึงส่งผลให้ บจธ. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินและน�ำมาช่วยเหลือและจัดสรรให้แก่เกษตรกร       
ผู้ยากจน ซึ่งไร้ที่ดินท�ำกินตามแผนงานที่เสนอได้

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการไถ่ถอนที่ดินจากสัญญากู้ยืมเงิน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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การลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสานเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา
ณ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัญหา/อุปสรรค
1. เนื่องจากการด�ำเนินงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดนิ แบบครบวงจร ต้องผ่านความเห็นชอบแผนงาน
และงบประมาณจากคณะกรรมการ บจธ. และ คณะรัฐมนตรี ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
2. การด�ำเนินการหรือบริหารจัดการตามแผนงานโครงการต้นแบบฯ จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์ ระเบียบ ในการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ กระบวนงาน หรือขั้นตอนบางอย่างยังไม่มีหรือยังไม่ชัดเจน หรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการ จึงส่งผลให้ยัง
ไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3. เนื่องจากไม่มีความแน่นอน ในความเป็นอยู่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดังนั้น  
การด�ำเนินการตามแผนงานโครงการฯ บางอย่างอาจส่งผลกระทบด้านความต่อเนื่องและไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร    
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. เร่งรัดการด�ำเนินงานและด�ำเนินการในส่วนต่างๆ ที่สามารถด�ำเนินการได้ในระหว่างรอผลการพิจารณาแผนงาน
และงบประมาณของคณะกรรมการ บจธ. และคณะรัฐมนตรี
2. เร่งด�ำเนินการจัดท�ำร่างต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนงานโครงการฯ
3. ด�ำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เฉพาะขั้นตอน หรือกระบวนการที่ไม่ส่งผลหรือผูกผันกับสถาบัน หรือบุคคล
ภายนอก เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานของ บจธ. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน
ซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจาก
การจำ�นองและขายฝาก
เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกินของเกษตรกร ที่มีปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วและ                  
ผู้ที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร
และผู้ยากจนในระยะยาวต่อไป

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2561 บจธ. ได้ดำ� เนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนทีป่ ระสบปัญหาจะสูญเสียสิทธิหรือสูญเสียสิทธิ
ไปแล้ว จ�ำนวน 94 ราย งบประมาณ 44,369,500 บาท แบ่งเป็น
- ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาอันเกี่ยวกับที่ดิน
จ�ำนวน 21 ราย
- ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปไถ่ถอนที่ดินจากการจ�ำนอง
     
จ�ำนวน 19 ราย
- ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปไถ่ถอนที่ดินจากการขายฝาก
     
จ�ำนวน 20 ราย
- ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปซื้อที่ดินที่หลุดขายฝากแล้วไม่เกิน 5 ปี     
จ�ำนวน 31 ราย
- ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปซื้อที่ดินที่หลุดจากการขายทอดตลาดแล้วไม่เกิน 5 ปี
จ�ำนวน 3 ราย
สามารถคงสิทธิในที่ดินให้เกษตรกรเป็นเนื้อที่ จ�ำนวน 670-3-70.5 ไร่ โดยประสานขอความร่วมมือกระทรวง
มหาดไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรฯ ที่เป็นลูกหนี้ของ บจธ. ใน 28 จังหวัด ดังนี้
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ที่

พืน้ ที่ (จังหวัด)

จ�ำนวน (ราย)

เนือ้ ที่ (ไร่)

1.

นครราชสีมา

22

170 - 2 – 21.2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.

กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
ก�ำแพงเพชร
เพชรบูรณ์
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
สุรินทร์
มหาสารคาม
ล�ำพูน
สตูล
ชัยนาท
นครสวรรค์
ปัตตานี
พิจิตร
สุพรรณบุรี
สกลนคร
อุดรธานี
หนองบัวล�ำภู
พิษณุโลก
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
พัทลุง
สงขลา
อุบลราชธานี  
นครพนม
สระบุรี
ยโสธร

2
15
2
1
4
3
6
1
2
1
4
5
1
2
2
2
2
1
1
1
4
4
1
2
1  
1
1

6 - 2 - 42         
134 - 2 – 8.6    
1 - 0 - 5           
13 - 3 – 65.8    
51 - 3 - 53       
17 - 3 - 39   
48 - 1 - 75       
3 - 0 - 83         
2 - 3 – 60.1      
3 - 0 - 93
12 - 0 - 74        
49 - 3 - 45        
2 - 0 - 70          
3 - 0 - 74          
1 - 3 - 81
21 - 3 - 33     
13 - 1 - 3       
1 - 2 - 0        
0 - 1 – 50.1   
7 - 0 - 95
37 - 1 - 1
29 - 3 – 6.5   
5 - 2 - 17      
14 - 1 - 85    
7 - 2 - 40      
0 - 3 – 48.2   
7 - 3 - 2        

รวม

94

670-3-70.5
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ปัญหา/อุปสรรค
1. เนือ่ งจากมีงบประมาณจ�ำกัด จึงก�ำหนดวงเงินในการให้สนิ เชือ่ และการจัดซือ้ ทีด่ นิ ตามโครงการฯ รายละไม่เกิน
750,000 บาท ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
2. ปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการขอความช่วยเหลือของเกษตรกร เนื่องจาก บจธ. มีที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพียงแห่งเดียว จึงเป็นปัญหาต่อการติดต่อด้วยตนเองส�ำหรับเกษตรกรในพื้นที่ต่างจังหวัด
3. บุคลากรที่ด�ำเนินการเพื่ออ�ำนวยสินเชื่อ ต้องด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุดในการจดทะเบียน
นิติกรรมสัญญา รวมทั้งการเร่งรัดติดตามหนี้ แต่บุคลากรในการด�ำเนินการดังกล่าวมีจ�ำนวนจ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถ           
รับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจ�ำนวนมากได้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. กรณีวงเงินในการให้สนิ เชือ่ และการจัดซือ้ ทีด่ นิ ตามโครงการฯ ทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
บจธ. ควรได้รบั การจัดสรรงบประมาณ เพือ่ เพิม่ วงเงินในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร มากกว่ารายละ 750,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อจักได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
2. บจธ. ควรเพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น        
เช่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. ควรมีบคุ ลากรเพือ่ ด�ำเนินการอ�ำนวยสินเชือ่ ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการจนสิน้ สุดในการจดทะเบียนนิตกิ รรมสัญญา
รวมทั้งการเร่งรัดติดตามหนี้ ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน หากมีเกษตรกรและผู้ยากจนที่จะต้อง
ด�ำเนินการช่วยเหลือจ�ำนวนมาก รวมทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วย
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โครงการนำ�ร่องธนาคารที่ดิน
ในพื้นที่นำ�ร่อง 5 ชุมชน
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 และเมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในที่พื้นน�ำร่อง 5 ชุมชน ในจังหวัด
ล�ำพูนและเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินท�ำกินของเกษตรกร และเป็นกรณีศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป

ผลการดำ�เนินงาน
การจัดซื้อที่ดินภายใต้โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดล�ำพูนและเชียงใหม่
มีรายละเอียด ดังนี้

พืน้ ที่

รับค�ำเสนอขายทีด่ นิ
(ไร่)

ท�ำสัญญาจะซือ้ จะขาย
(ไร่)

เนือ้ ที่ (ไร่)

บ้านไร่ดง
บ้านแพะใต้
บ้านท่ากอม่วง
บ้านโป่ง

9-2-28
58-1-02
11-2-12.4

10-2-68
58-1-02
36-1-81.4

55-2-77.6
4-0-42.6

รวม

79-1-42.40

105-1-51.4

59-3-20.2

ส�ำหรับที่ดินที่ บจธ. ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
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ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
บจธ. ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้กับสหกรณ์ฯ ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน ตามโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินฯ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
2. โครงการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์
3. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
4. โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตล�ำไย
รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น การจัดท�ำระบบน�้ำบาดาล    
การจัดท�ำอ่างเก็บน�้ำ การขยายเขตไฟฟ้า และการจัดท�ำถนนคอนกรีต เป็นต้น

ด้านการทำ�ประโยชน์ในที่ดิน และการให้เช่าซื้อที่ดิน
- บจธ. ให้สหกรณ์ฯ ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน ตามโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินฯ เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินเป็น  
การชัว่ คราว โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่ บจธ. ได้จดั ซือ้ ไว้แล้ว ระหว่างรอด�ำเนินการจัดท�ำเกณฑ์การเช่าซือ้ ทีด่ นิ    
และรูปแบบการผ่อนช�ำระค่าที่ดิน
- บจธ. ได้พจิ ารณาเรือ่ งพืน้ ทีท่ เี่ กษตรกรใช้ทำ� ประโยชน์รว่ มกัน เช่น ทีด่ นิ ส่วนกลาง ถนนภายในแปลงทีด่ นิ บ่อน�ำ 
้
หรือที่ดินแปลงสาธิต อยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
- บจธ. ได้มกี ารประชุมหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกรในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 5 ชุมชน ตามโครงการน�ำร่องธนาคารทีด่ นิ ฯ  
ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์การเช่าซื้อที่ดิน และรูปแบบการผ่อนช�ำระค่าที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. มอบหมายให้ บจธ.
ด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์การเช่าซือ้ ทีด่ นิ และรูปแบบการผ่อนช�ำระค่าทีด่ นิ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ บจธ. พิจารณา
ต่อไป

การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีพื้นที่โครงการนำ�ร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำ�ร่อง 5 ชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

53

การลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในจังหวัดลำ�พูน

ปัญหา/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ข้อยุติในการเจรจาต่อรองราคาที่ดินกับเจ้าของที่ดินบางราย ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต�ำบล       
แม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่ายังเป็นราคาที่สูงเกินควร อาจเป็นภาระในการช�ำระ     
ค่าเช่าซื้อที่ดินให้กับเกษตรกร (สหกรณ์) ในอนาคต
2. เจ้าของที่ดินบางรายยังไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการซื้อขายที่ดินกับ บจธ. เนื่องจากเห็นว่าราคาที่ดินที่ บจธ.
ด�ำเนินการจัดซื้อตามโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน แล้วเสร็จ เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม และ                 
ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่เกษตรกรพึงพอใจ เพื่อน�ำมาจัดให้เกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์ต่อไป
2. ให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการโดยน�ำที่ดินชุมชนที่กันไว้เป็นแปลงรวมมาจัดให้เกษตรที่ได้รับผลกระทบเข้าท�ำ
ประโยชน์
3. ด�ำเนินการเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อที่ดินกับ บจธ. หรือไม่สามารถตกลง
ราคาซื้อขายกันได้
4. กรณีที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) ให้สหกรณ์ฯ ขออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์จากกรมป่าไม้    
ต่อไป
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โครงการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ....
เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ท�ำนองเดียวกัน โดยด�ำเนินการร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ความส�ำคัญของ    
การจัดตั้งธนาคารที่ดินตามร่างพระราชบัญญัติฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ของ บจธ. ในการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยให้แล้วเสร็จ

ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จ�ำนวน 16 ฉบับ ดังนี้

ที่

รายการ

1. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดินเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการประเมินผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ประสงค์จะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ดิน
2. (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
3. (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วยการการบริหารงานบุคคลของธนาคาร พ.ศ. ....
4. (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดินว่าด้วยการมอบอ�ำนาจปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
5. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนเกษตรกร หรือผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการธนาคารที่ดิน
6. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ
7. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง อาชีพการเกษตรอื่น
8. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรอื่น
9. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง เงื่อนไขอื่นในการรับบริจาคที่ดินของธนาคาร
10. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง การจัดตั้งสาขาหรือตัวแทน
11. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....
12. (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการผู้จัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
13. (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารและด�ำเนินกิจการของธนาคาร พ.ศ. ....
14. (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน พ.ศ. ....
15. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง การถือหุ้นธนาคาร
16. (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง การจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนที่ดิน
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2. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายล�ำดับรองจ�ำนวน 16 ฉบับ โดยได้มีการแต่งตั้ง           
คณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าว ซึ่งมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะกรรมการ บจธ.  
เป็นประธานคณะท�ำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจ�ำนวน 2 คน ร่วมเป็น         
คณะท�ำงาน โดยมีการประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองในการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ ทัง้ หมด 4 ครัง้ สรุปสาระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้
2.1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยที่ประชุมรับทราบค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ที่ 44/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
และแผนการจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองตามพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
จ�ำนวน 26 ฉบับ อีกทั้งยังร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายล�ำดับรอง จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
2.1.1 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดินเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการประเมินผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ประสงค์จะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ดิน
2.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ    
ผู้แทนเกษตรกรหรือผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
2.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วยการการบริหารงานบุคคลของธนาคาร พ.ศ. ....
2.2. ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ล�ำดับรอง จ�ำนวน 8 ฉบับ ดังนี้
2.2.1 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดินว่าด้วยการมอบอ�ำนาจปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
2.2.2 (ร่าง) ประกาศธนาคารทีด่ นิ เรือ่ ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้แทนเกษตรกร หรือผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการธนาคารที่ดิน
2.2.3 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ
2.2.4 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง อาชีพการเกษตรอื่น
2.2.5 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรอื่น
2.2.6 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง เงื่อนไขอื่นในการรับบริจาคที่ดินของธนาคาร
2.2.7 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง การจัดตั้งสาขาหรือตัวแทน
2.2.8 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ และ      
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....
2.3. ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายล�ำดับ
รอง จ�ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้
2.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการผู้จัดการธนาคารที่ดิน          
พ.ศ. ....
2.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วยการการบริหารงานบุคคลของธนาคาร พ.ศ. ....
2.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับธนาคารที่ดิน ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง      
และการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน พ.ศ. ...
2.3.4 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง อัตราส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
2.3.5 (ร่าง) ประกาศธนาคารที่ดิน เรื่อง การจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของ         
ธนาคารที่ดิน
2.4. ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมรับทราบ ร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่าง                   
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พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ที่ต้องด�ำเนินการยกร่างจ�ำนวน 10 ฉบับ ในปีงบประมาณ 2562 และเห็นชอบรายงาน
ผลการด�ำเนินการจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... จ�ำนวน 16 ฉบับ ในปี 2561
3. จัดเวทีเสวนา/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
จ�ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
3.1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ             
หน่วยงานของรัฐ ต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�ำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย        
พ.ศ. .... ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้ำ  เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อกฎหมายในการท�ำสัญญาขายฝาก    
จะเป็นแนวทางในการด�ำเนินการของธนาคารที่ดินต่อไป
3.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร บจธ. เข้าร่วมหารือแนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. .... และทิศทางการด�ำเนินการ บจธ. กับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
3.3 วันที่ 12 กันยายน 2561 บจธ. ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการสัมมนาระหว่างผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ในการด�ำเนินการของธนาคารที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ สถาบันไทยคดี
ศึกษา ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
3.4 วันที่ 13 กันยายน 2561 บจธ. ได้ด�ำเนินการจัดการเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน”      
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดย              
ได้เรียนเชิญ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) บรรยายในหัวข้อดังกล่าวระหว่างคณะกรรมการ
บจธ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่และการผลักดัน             
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมีกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถให้แก่คณะกรรมการ ณ ห้องราชด�ำเนิน
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
3.5 วันที่ 24 กันยายน 2561 บจธ. ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน           
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการสัมมนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการของธนาคารที่ดิน ณ ห้องบีบี 206        
ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3.6 วันที่ 28 กันยายน 2561 บจธ. จัดโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ หัวข้อ
“ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน/ภาคี สื่อมวลชน        
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการของธนาคารที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ ห้องราชด�ำเนิน        
ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การเสวนาในหัวข้อ
"กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน"
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
และผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

การเสวนาในหัวข้อ
"กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน"
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
และผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
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การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน
หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

การเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน
หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”
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การเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน
หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

การเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน
หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน จึงมีการสนับสนุนและ    
ส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอาชีพให้กับเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการและประสาน        
ความร่วมมือกับหน่วยงานภารกิจ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายในท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ       
ให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงาน
1. โครงการขยายเขตระบบท่อส่งน�้ำ  ภายใต้โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�้ำ  ต�ำบลแม่แฝก
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำ� เนินการติดต่อไปยังคณะกรรมการโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแก้ว กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแก้ว เพือ่ ติดตาม
ผลโครงการขอขยายเขตระบบท่อส่งน�ำ 
้ ภายใต้โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน�ำ 
้ ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย
เข้าสูพ่ นื้ ทีก่ ารเกษตรชุมชนบ้านโป่ง ได้รบั ข้อมูลว่า พืน้ ทีช่ มุ ชนบ้านโป่งได้รบั การส�ำรวจ ท�ำประชาคม ท�ำแบบแปลน วางแผน
การด�ำเนินงาน และได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ชุมชนบ้านโป่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
ด�ำเนินโครงการเป็นล�ำดับที่ 3 รองจากการปรับปรุงโครงการชุมชนห้วยแก้วและโครงการชุมชนป่าขาม ซึ่งเป็นล�ำดับ 1  
และ 2 ตามล�ำดับ จึงต้องรอการด�ำเนินการอีกระยะหนึ่ง
2. การจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน
วันที่ 10, 11, 15-18 และ 25 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน
5 ชุมชน เพื่อจัดท�ำแผนแม่บทภายใต้โครงการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่
โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน โดยใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิค A-I-C
(Appreciation Influence Control) สร้างการมีส่วนร่วม จากการประชุมสามารถสรุปวิธีการด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่
โครงการน�ำร่องออกเป็น 5 แผนงาน รวม 15 กิจกรรม ได้แก่
1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
2) แผนงานพัฒนาอาชีพเพื่อต่อยอดและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) แผนงานแปรรูปการเกษตร
4) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพปศุสัตว์
5) แผนงานเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนแม่บทแผนงาน/กิจกรรม โครงการน�ำร่อง
ธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชนน�ำร่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทชุมชนเพื่อใช้เป็นกรอบส�ำหรับการพัฒนา
พื้นที่โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทชุมชนฯ ระยะเวลา   
5 ปี (2561-2565)

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

65

ผอ.กพช. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาโดยสรุป
การจัดทำ�ร่างแผนแม่บทชุมชนที่ผ่านมา

แบ่งกลุ่มย่อยพิจารณาร่าง
ของแต่ละชุมชน

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

ผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษาแนวทางพัฒนาชุมชน

อภิปรายผลแนวทางการพัฒนา
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3. วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561 ด�ำเนินโครงการอบรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนและโครงการ
อบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์
   ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง) จังหวัดล�ำพูน และวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สหกรณ์
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ำกัด โดยเชิญวิทยากรจากส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดล�ำพูน ส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดล�ำพูน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่                   
ให้ความรูด้ า้ นการบริหารงานสหกรณ์ การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ แก่คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์          
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ          
ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานกลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต เข้าใจวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย สามารถจัดท�ำบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและชุมชน
อย่างยั่งยืน จากการอบรมผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ลองปฏิบัติจริงท�ำให้    
เกิดความกังวลอยู่บ้าง ทั้งนี้วิทยากรยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาในด้านการบริหารงานและการจัดท�ำบัญชี    
ครัวเรือนให้กับชุมชน

วิทยากรบรรยายเนื้อหา
การอบรมโครงการฯ

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรมโครงการฯ
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4. วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 ด�ำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
      โดยมีการประสานงานกับสหกรณ์บ้านคลองโยง จ�ำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุน   
การประสานงานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโฉนด
ชุมชนป่าซาง จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จ�ำกัด
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ำกัด ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับประธานของแต่ละสหกรณ์เพื่อประสาน
งาน การเข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว และวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จ�ำกัด            
เพื่อติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินโครงการ

ผู้เข้าศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยาย

วิทยากรบรรยายให้ความรู้

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เข้ารับฟังการบรรยาย
เก็ บ ภาพบรรยากาศ
เป็นที่ระลึก
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5. วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561 ด�ำเนินโครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตล�ำไย
   โดยมีการประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง เพื่อขอเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประสานงานเกษตรกรที่เป็นสมาชิกการเกษตรโฉนดชุมชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ประสานด้านอาคาร
สถานที่ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน อาหาร และการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการ ด�ำเนินการฝึกอบรม และ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินโครงการเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้

กลุ่มวิสาหกิจฯ สาธิตการเลือกเนื้อลำ�ไย
เครื่องอบลำ�ไย

การคัดเลือกขนาดของลำ�ไย
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง
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6. การรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนและการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการน�ำร่องธนาคาร
ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน
   วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561 บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน         
เพื่อรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร
โฉนดชุมชนป่าซาง จ�ำกัด, สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ำกัด, สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง
จ�ำกัด และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ำกัด โดยข้อมูลดังกล่าวจะน�ำมาวิเคราะห์และใช้เป็น         
ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพต่อไป

ชี้แจงความสำ�คัญและขั้นตอนการดำ�เนินการ

เริ่มสัมภาษณ์ข้อมูลรายบุคคล

เดินเข้าสัมภาษณ์ตามครัวเรือน

จัดชุดแถวเข้าสัมภาษณ์

เดินเข้าสัมภาษณ์ตามครัวเรือน
เดินเข้าสัมภาษณ์ตามครัวเรือน
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7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วันที่ 11 – 15 กันยายน 2561 บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพพื้นที่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จ�ำกัด, สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน
บ้านแพะใต้ จ�ำกัด, สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จ�ำกัด และ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
อ.สันทราย จ�ำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
7.1.1 บจธ. ได้เข้าช่วยเหลือจัดท�ำเอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอโครงการฯ ที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อนส่งไปยัง     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เชียงใหม่เพื่อขอการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้จากการที่หลักฐานประกอบค�ำขอโครงการฯ ยัง     
ไม่สมบูรณ์ ท�ำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2562
7.1.2 เอกสารที่ บจธ. อนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นการชั่วคราวแก่สหกรณ์ทั้งสี่แห่งนั้น สิ้นสุดอายุการอนุญาตแล้ว        
ซึ่ง บจธ. อยู่ระหว่างการพิจารณาการต่อสัญญาหรือด�ำเนินการเช่าซื้อ   
7.1.3 การด�ำเนินงานของการไฟฟ้า จะด�ำเนินการปักเสาและสายไฟในเขตพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์เพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดข้อพิพาทจากการด�ำเนินการ จึงขอความร่วมมือให้ บจธ. ก�ำหนดแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่                    
เพื่อเป็นแนวในการด�ำเนินงานทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จะด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่และวางแผนการด�ำเนินงานรวมถึง
ประมาณการงบประมาณโครงการส่งมายัง บจธ. เพื่อพิจารณา
7.2 โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ บาดาลเขต 1 ล�ำปาง ได้รับเอกสารค�ำขอความอนุเคราะห์โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงเอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างบ่อน�้ำบาดาล ซึ่งต้องรอรายละเอียดสถานที่/ขุดเจาะบ่อในวันส�ำรวจพื้นที่
โครงการส่วนวันและเวลา ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำบาดาลเขต 1 ล�ำปาง จะแจ้งให้ บจธ. ทราบอีกครั้ง
8. ด้านพัฒนาอาชีพการท�ำปศุสัตว์และอาชีพการเกษตร
สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ำกัด ได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนพันธุ์ไก่ (ประดู่
หางด�ำเชียงใหม่) ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ำกัด ภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกร ซึ่ง บจธ. ได้เสนอโครงการสนับสนุนพันธุ์ไก่ (ประดู่หางด�ำเชียงใหม่) เข้าที่ประชุมคณะท�ำงานพิจารณา          
กลั่นกรองโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายมติทปี่ ระชุม เห็นชอบในหลักการโครงการฯ และให้ดำ� เนินการต่อไปได้ แต่ให้เพิม่ เติมเกีย่ วกับรายงานการประชุม
ของสหกรณ์ หรือฉันทามติที่เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการด�ำเนินการของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
   วันที่ 24 กันยายน 2561 บจธ. ลงพื้นที่ เพื่อประชุมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ โดยมีข้อสรุปว่า สมาชิกกลุ่มขอชะลอ         
การด�ำเนินการโครงการฯ ไว้ก่อน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวล�ำไยนอกฤดู เกรงว่าจะไม่มีเวลาบริหารจัดการโครงการ   
อีกทั้งสมาชิกกลุ่มบางส่วนยังไม่พร้อมในการด�ำเนินโครงการ รวมถึงการบริหารงานงานสหกรณ์ยังไม่มีความชัดเจน
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เสนอโครงการต่อคณะทำ�งานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ

อภิปรายข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมพิจารณา
ความเป็นไปได้

9. การด�ำเนินงานตามภารกิจโครงสร้างของกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนและที่ดิน
ด้านการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามข้อตกลง (NPL) บจธ. ด�ำเนินการติดตามทวงถาม        
ลูกหนี้ที่มีระดับการช�ำระหนี้ประเภท (NPL) โดยด�ำเนินการติดตามลูกหนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
112 ราย โดยมีวัตถุประสงเพื่อสอบถามถึงปัญหาและเหตุผลในการช�ำระหนี้ล่าช้า รวมถึงแจ้งยอดค้างช�ำระต้นเงินค่างวด      
และดอกเบี้ยจากการสอบถามพบว่าเหตุผลไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ ตามที่ตกลงไว้ เนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. ช�ำระเงินต้นไม่ครบ เนื่องจากช�ำระหลังวันที่ครบก�ำหนด ท�ำให้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เมื่อช�ำระแล้วน�ำหักอัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ยังคงมีเงินต้นคงค้างอยู่
2. ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ออกผล รอเก็บเกี่ยวในช่วงสิ้นปี
3. ประสบปัญหาทางภัยธรรมชาติ ผลผลิตไม่ดี ท�ำให้ขาดทุน
4. ผลผลิตไม่ได้ตามเกณฑ์ ท�ำให้ขาดทุน ไม่เพียงพอต่อการช�ำระหนี้
5. มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน ท�ำให้ไม่สามารถหาเงินมาช�ำระได้ทันก�ำหนด
6. ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
7. เหตุผลอื่นๆ เช่น รอลูกหนี้ช�ำระให้ ใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ก่อนน�ำมาช�ำระหนี้ให้กับ บจธ. เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานของ บจธ. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหา/อุปสรรค
1. การด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมายล่าช้า
1.1 ในการข้อรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ผู้ขอรับการสนับสนุน
จ�ำเป็นต้องขึน้ ทะเบียนเกษตรกรเพือ่ เป็นหลักฐานยืนยัน แต่ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโครงการน�ำร่องธนาคารทีด่ นิ 5 ชุมชน เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน ส่งผลให้หน่วยงานภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนได้
1.2 สิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ซึ่ง บจธ. อนุญาตให้แก่
สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนด
ชุมชนบ้านท่ากอม่วง จ�ำกัด และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จ�ำกัด หมดอายุลงแล้ว และยังไม่มี
แนวทางในการจัดการ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�ำเนินงานได้
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
    กลุม่ เกษตรกรทีเ่ สนอหัวข้อโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ อาทิ สมาชิกกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งไก่ พืน้ ทีโ่ ครงการน�ำร่อง
ธนาคารที่ดิน ขอชะลอการสนับสนุนโครงการออกไประยะหนึ่ง เนื่องจากช่วงที่คาดว่าจะด�ำเนินโครงการเป็นช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตการเกษตร เกรงว่าจะไม่มเี วลาบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มบางส่วนยังไม่พร้อมในการด�ำเนินโครงการ
รวมถึงการบริหารงานงานสหกรณ์ยังไม่มีความชัดเจน
3. งานพัฒนาและฟื้นฟูหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL
    เนื่องด้วยข้อมูลในการติดต่อลูกหนี้ NPL บางรายไม่มีการปรับปรุงล่าสุด ท�ำให้การติดต่อลูกหนี้บางรายมีปัญหา
บางรายติดต่อไม่ได้ ท�ำได้เพียงส่งใบช�ำระหนี้ตามที่อยู่ที่ได้รับมาเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ หรือขั้นตอน     
การด�ำเนินการติดตามหนี้สินที่ชัดเจน ท�ำให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ช้าและมีประสิทธิภาพ        
น้อยกว่าที่ควร

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. กพช. อยู่ระหว่างการด�ำเนินการร่างแบบฟอร์มค�ำขอรับการสนับสนุนโครงการ ในกรณีเกษตรกรเป็นผู้เสนอ
โครงการ เพื่อให้การด�ำเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมศักยภาพชุมชนเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน
2. การด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความล้าช้าในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารยื่นค�ำขอต่าง ๆ ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับเกษตรกร ทั้งนี้ควรให้ค�ำแนะน�ำและชี้แจงท�ำความเข้าใจระหว่างกันเพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน
เพือ่ ให้เกิดการกระจายการถือครองทีด่ นิ ทีเ่ ป็นธรรม
และยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน        
กับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดิน         
ที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ บจธ.    
จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบและกลไกตลาดกลางที่ดิน      
เพื่อท�ำการศึกษาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระบบ  
ตลาดกลางทีด่ นิ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด�ำเนินกิจกรรม
สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดตลาดกลางที่ดิน
รวบรวมความคิ ด เห็ น และช่ อ งทางการติ ด ต่ อ บุ ค คล/        
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้เป็นการพัฒนา     
องค์ความรู้ให้เกิดระบบและกลไกตลาดกลางที่ดินอย่าง            
เป็นรูปธรรม

ผลการดำ�เนินงาน

1. ด�ำเนินการจัดการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น
จาก เกษตรกร เครือข่ายพันธมิตร ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินรายบุคคลและนิติบุคคล เจ้าของที่ดิน
เอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นต้น เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รูปแบบการให้บริการ การก�ำหนดรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข แรงจูงใจต่าง ๆ ที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการด�ำเนินการจัดการประชุมเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร เครือข่ายพันธมิตร          
ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินรายบุคคลและนิติบุคคล เจ้าของที่ดินเอกชนรายเล็ก/รายใหญ่ หน่วยงานราชการ             
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้มา ซึ่งแนวทางการให้บริการตลาดกลางที่ดินที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บจธ.
มีการด�ำเนินการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยแบ่งการประชุมเสวนาออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดประชุมแลกเปลี่ยน         
และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดินในส่วนภูมิภาค และการจัดเสวนา
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แนวทางการให้บริการตลาดกลางที่ดินที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลาง
ที่ดินในส่วนภูมิภาค เป็นการจัดประชุมในพื้นที่ด�ำเนินการที่คัดเลือกมาจากพื้นที่ด�ำเนินการ 12 พื้นที่ โดยเลือกภาคละ   
1 พื้นที่ ทั้งนี้ ในบางภาคมีการเปลี่ยนพื้นที่การจัดประชุม เนื่องจากเมื่อประสานงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่กับ
เครือข่ายในพืน้ ทีแ่ ล้วพบว่าบางพื้นทีไ่ ม่เหมาะสมกับการจัดประชุม เช่น เกษตรกรในพื้นทีอ่ ยูใ่ นช่วงเดินทางออกนอกพืน้ ที่
เพื่อรับจ้างท�ำการเกษตร เจ้าของที่ดินในพื้นที่มีจ�ำนวนมากแต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ในการ
จัดประชุมแลกเปลีย่ นและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรูก้ ารให้บริการตลาดกลางทีด่ นิ ในส่วนภูมภิ าค
บจธ. เน้นรูปแบบการจัดประชุมให้ออกมาในลักษณะของการประชุมแบบกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นการประชุมที่ให้
ผู้เข้าร่วมประชุม โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นองค์ความรู้               
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน โดยมีรายละเอียดในการจัดประชุมดังนี้
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ครั้งที่ 1 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบลขอนหาด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอ
แนะข้อคิดเห็นต่อโครงกาพัฒนาองค์
ความรูก้ ารให้บริการตลาดกลางทีด่ นิ
ณ ต�ำบลขอนหาด อ�ำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอ
แนะข้อคิดเห็นต่อโครงกาพัฒนาองค์
ความรูก้ ารให้บริการตลาดกลางทีด่ นิ
ณ ต�ำบลขอนหาด อ�ำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ครั้งที่ 2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบลสันมะเค็ด อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบล
สันมะเค็ด อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบล
สันมะเค็ด อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ครั้งที่ 3 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ
ข ้ อ คิ ด เ ห็ น ต ่ อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
องค์ความรู้การให้บริการตลาดกลาง
ทีด่ นิ ณ ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

การประชุมแลกเปลีย่ นและเสนอแนะ
ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ โครงการพั ฒ นา
องค์ความรู้การให้บริการตลาดกลาง
ที่ ดิ น ณ ต� ำ บลบางระก� ำ อ� ำ เภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ครั้งที่ 4 การจัดระชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบลทะเมนชัย อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบล
ทะเมนชัย อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

การประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ต�ำบล
ทะเมนชัย อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
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2) การจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นและเสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ก ารให้ บ ริ ก าร                        
ตลาดกลางที่ดินเป็นการจัดประชุมที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดประชุมเพื่อน�ำเสนอและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการ
จัดตั้งตลาดกลางที่ดิน ซึ่งตลาดกลางที่ดินจะมีการให้บริการทั้งหมด 4 รูปแบบ เพื่ออ�ำนวยให้เจ้าของที่ดินและเกษตรกร    
พบกันแล้ว เกิดธุรกรรมทางการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร ทัง้ นี้ บจธ. ได้ดำ� เนินการจัดเสวนาเพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ น
และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ในรูปแบบการเสวนาในหัวข้อเรื่อง          
“ตลาดกลางที่ดินช่วยให้เกษตรกรมีที่ท�ำกินได้อย่างไร” เมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 13.30 น.                    
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 - 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 137 คน ในการประชุมเสวนามีรายละเอียดในการน�ำเสนอ ดังนี้
2.1) การชี้แจง “ตลาดกลางที่ดิน รูปแบบการให้บริการ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”
2.2) การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทน บจธ. เจ้าของที่ดิน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร       
ในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดินช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท�ำกินได้อย่างไร”
2.3) การเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดินกับช่องทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน”
2.4) การแลกเปลีย่ น และร่วมแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งการจัดตัง้ ตลาดกลางทีด่ นิ และ รูปแบบการให้บริการ
ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร/สถาบันการเกษตร เจ้าของที่ดิน และตัวแทน                  
เครือข่ายพันธมิตร
2.5) การอธิบายการใช้งานของเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน

การเสวนา “ตลาดกลางที่ดินช่วยให้เกษตรกรมีที่ท�ำกินได้อย่างไร”

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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การเสวนา “ตลาดกลางที่ดินช่วยให้
เกษตรกรมีที่ท�ำกินได้อย่างไร”

2. ด�ำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล/ความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำระบบตลาดกลางที่ดิน
บจธ. ด�ำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล/ความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำระบบตลาดกลางที่ดิน โดยมีการตั้งคณะท�ำงาน
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ทั้งนี้ คณะท�ำงานดังกล่าวมีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและ        
ข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหารโครงการการพัฒนาองค์ความรูก้ ารให้บริการตลาดกลางทีด่ นิ การก�ำหนดกฎเกณฑ์
ทางตลาด สนับสนุนการเป็นตัวกลางระหว่างผูป้ ระสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ กับเจ้าของที่ดนิ ทีย่ ังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือเจ้าของ
ที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ในด้านการเงิน                
การธนาคาร การตลาด กฎหมาย ภาษี การจัดการทรัพย์สนิ การบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ นิ การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
สหกรณ์ การเกษตรแปลงใหญ่แบบครบวงจรทั้งภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูล     
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ทั้งนี้ มีการจัดการประชุม  
คณะท�ำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดินจ�ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
1) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
2) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
3) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
4) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
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การประชุมคณะท�ำงานโครงการพัฒนา
องค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

การประชุมคณะท�ำงานโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำ�หรับการดำ�เนินงานของตลาดกลางที่ดิน
การดำ�เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับการดำ�เนินงานของตลาดกลางทีด่ นิ นัน้ บจธ. ได้จดั
ทำ�ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครือ่ งมือสำ�หรับการดำ�เนินงานของตลาดกลางทีด่ นิ โดยดำ�เนินการจัดทำ�เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน
เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แก่ ข้อมูลเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ให้เช่า หรือขายที่ดิน ข้อมูล
ผู้ประสงค์ที่จะเช่า หรือซื้อที่ดิน รวมทั้งเป็นตัวกลางให้เจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินมาพบกัน ทั้งนี้ สามารถ
เข้าดูหรือเข้าใช้งานได้ที่ www.clm.labai.or.th ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ ได้แก่

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

3.1) หน้าหลักของเว็บไซต์
3.2) ส่วนสำ�หรับเจ้าของที่ดินลงทะเบียน
3.3) ส่วนสำ�หรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินลงทะเบียน

หน้าหลักของเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน

ส่วนสำ�หรับเจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินลงทะเบียน
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บจธ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ตลาดกลางที่ดิน โดยได้รูปแบบแนวทางการให้บริการตลาดกลางที่ดินใน              
4 รูปแบบ ทั้งนี้แต่ละรูปแบบมี เงื่อนไข กฎเกณฑ์ อัตรา ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมของแต่ละรูปแบบการให้บริการตลาดกลางที่ดิน
ดังนี้
1. การเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม

บจธ. จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือ
เจ้าของทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ อย่างเต็มที่ โดยผูป้ ระสงค์จะใช้ทดี่ นิ และผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ จะเป็นผูท้ ำ� นิตกิ รรม
ระหว่างกันโดย บจธ. จะสนับสนุนในการให้ความร่วมมือในการประสานงาน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินและ           
ผู้มีสิทธิในที่ดินจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อ บจธ. อย่างไรก็ดี
หากเกิดการจัดท�ำนิติกรรมหรือข้อตกลงในรูปแบบต่างๆ บจธ. จะไม่เข้าร่วมเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเรียกรับประโยชน์ไม่ว่า   
กรณีใดๆ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลที่ดินและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
บจธ.
ประสาน

เจ้าของที่ดิน
ผู้รับมอบอำ�นาจ

ประสาน

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รูปแบบการเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม

2. การให้เช่าซื้อที่ดิน

    เมื่อผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของที่ดินประสงค์ที่จะให้ บจธ. ด�ำเนินการในรูปแบบการให้เช่าซื้อที่ดิน
โดย บจธ. จะซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดิน และน�ำมาให้ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท�ำการเช่าซื้อ ซึ่งในระหว่างอายุสัญญา       
เช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะผ่อนช�ำระค่าเช่าซื้อตามงวดที่ตกลงกัน โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะเป็นของ บจธ. และจะโอนกรรมสิทธิ์ไปยัง            
ผู้เช่าซื้อเมื่อมีการผ่อนช�ำระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วน
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รวบรวมข้อมูลที่ดินและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
บจธ.

จัดซื้อที่ดิน
ประสาน
เจ้าของที่ดิน
ผู้รับมอบอำ�นาจ

เช่าซื้อ
ประสาน
ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รูปแบบการให้เช่าซื้อที่ดิน

3. การให้สินเชื่อเพื่อการเช่าที่ดิน

    (สินเชื่อเพื่อการประกอบกอบอาชีพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) การให้สินเชื่อกรณีนี้ บจธ. จะเป็นตัวกลาง
ในการจัดหาที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอ�ำนาจให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจนซึ่งขอสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อใช้ในการ
เช่าที่ดิน โดย บจธ. จะอ�ำนวยสินเชื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อช�ำระค่าเช่าที่ดินก่อนที่ผู้ประสงค์จะใช้ที่ดินจะได้รับผลตอบแทน
จากการประกอบกิจการเกษตรกรรมบนที่ดินแปลงที่เช่า ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินจะท�ำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
หรือจากผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง

รวบรวมข้อมูลที่ดินและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
บจธ.

จ่ายค่าเช่าที่ดิน
ประสาน
เจ้าของที่ดิน
ผู้รับมอบอำ�นาจ

ประสาน

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ขอสนับสนุนสิน
เชื่อค่าเช่า

ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รูปแบบการให้สินเชื่อเพื่อการเช่าที่ดิน
(สินเชื่อเพื่อการประกอบกอบอาชีพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน)
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4. การเป็นตัวกลางในการเช่า หรือเช่าช่วง

    บจธ. จะด�ำเนินการให้เช่าที่ดินหรือให้เช่าช่วงที่ดินที่ บจธ. ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
จากเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ำการเช่าหรือเช่าช่วง โดยหากเป็นกรณีที่ บจธ. ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการได้ที่ดินมา บจธ. จะคิดอัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม แต่หาก บจธ. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการได้ที่ดินมาเพื่อจัดสรร    
ให้ใช้ประโยชน์ บจธ. จะคิดอัตราค่าเช่าตามจ�ำนวนต้นทุนที่ บจธ. มีค่าใช้จ่าย โดยคิดค่าธรรมเนียมการด�ำเนินการเพิ่มจาก
อัตราค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจัดเก็บจากผู้เช่าหรือเช่าช่วง
รวบรวมข้อมูลที่ดินและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ทำ�สัญญา
เช่า

บจธ.
ประสาน

เจ้าของที่ดิน
ผู้รับมอบอำ�นาจ

ประสาน

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ทำ�สัญญา
เช่าช่วง
ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รูปแบบการเป็นตัวกลางในการเช่า หรือเช่าช่วง

ปัญหา/อุปสรรค
1. เจ้าของที่ดินในแต่ละระดับพื้นที่มีลักษณะความสนใจแตกต่างกัน ได้แก่ เจ้าของที่ดินที่อาศัยอยู่ในพื้นที             ่
จะไม่สนใจบริการตลาดกลางที่ดิน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เช่าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้ว ในขณะ
เจ้าของที่ดินผู้อาศัยในเขตกรุงเทพฯ แต่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดอื่น จะสนใจบริการตลาดกลางที่ดิน
2. อุปสรรคเรื่องการประสานกับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่คัดเลือก 12 พื้นที่ขึ้นมาร่วมการประชุมเสวนาระดม
ความคิดเห็นเรื่องตลาดกลางที่ดินที่กรุงเทพฯ แม้จะเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีความกระตือ             
รือร้นสูง แต่เนื่องจากเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ดังกล่าวไม่สนใจตลาดกลางที่ดิน หรือไม่สะดวกเดินทางจากพื้นที่ขึ้นมา  
ร่วมการประชุม ณ กรุงเทพฯ เพราะเป็นระยะทางไกลมาก

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 แก้ไขด้วยการก�ำหนดวิธกี ารและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดกลางทีด่ นิ
ให้สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว
2. ปัญหาอุปสรรคในข้อ 2 แก้ไขด้วยการประสานไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นทั่วประเทศ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
ที่มีสมาชิกจ�ำนวนมาก มีการด�ำเนินการเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาที่ดินท�ำกินด้านเกษตรกรรม             
ให้แก่สมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
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โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อก�ำหนดแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุผลในการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ยากจน         
ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ          
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อบทบาท และภารกิจของ บจธ. ซึ่งจะก่อให้
เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการยอมรับ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ ภายใต้การด�ำเนินงานของ บจธ. อีกทั้งเป็นการสร้างภาพที่จดจ�ำในตราสัญลักษณ์ของ บจธ.

ผลการดำ�เนินงาน
บจธ. ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด จ�ำนวน 44 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เช่น FM
92.5 MHz FM 93.5 MHz FM 105 MHz FM 100.5  MHz  และสถานีวิทยุชุมชนในแต่ละภูมิภาค เช่น FM 95.5 MHz
FM 99.50 MHz FM 99.25  MHz FM 94 MHz AM 648 MHz  จ�ำนวน 214 ครั้ง
3. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง NBT จ�ำนวน 47 ครั้ง
4. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สารสนเทศออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ และเว็บไซต์ของ บจธ. ไทยรัฐออนไลน์ เดลินวิ ส์ออนไลน์
คมชัดลึกออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ จ�ำนวน 153 ครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ เช่น จัดนิทรรศการ ออกบูธ ผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จ�ำนวน 20 ครั้ง
โดยมีตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ี ใ หม่ พ ร้ อ มบรรจุ
ภัณฑ์ประจ�ำปี 2561 เพือ่ ประชาสัมพันธ์
บจธ. ประกอบด้วย การ์ดอวยพรปีใหม่
(ส.ค.ส.) ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ปฏิทนิ แขวน สมุด
บันทึก (Diary) สมุดโน้ตเล่มเล็ก ปากกา
บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ใส่ของทีร่ ะลึก (กล่อง) ถุง
ผ้าสปันบอนด์
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2. รายงานประจ� ำปี ข อง บจธ. ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2559 และปี 2560
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 37

รายงานผลการด�ำเนินงานของ บจธ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการด�ำเนินงานของ บจธ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการด�ำเนินงานของ บจธ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ�ำนวน 5 ชิ้นงาน รายละเอียดดังนี้

3.1 จัดท�ำแผ่นพับแผนแม่บทชุมชน (แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง
5 ชุมชน จ�ำนวน 1,000 แผ่น

3.2 จัดท�ำ Backdrop ประเภท Exhibition Fabric
Booth จ�ำนวน 1 ชุด

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

3.3 จัดท�ำภาพพิมพ์ลงบน PVC ส�ำหรับติด HARD CASE
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 1 ชิ้น
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3.4 จั ด ท� ำ แผ่ น พั บ ประกอบการประชุ ม แลกเปลี่ ย น          
และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรูก้ าร
ให้บริการตลาดกลางที่ดิน จ�ำนวน 150 แผ่น
3.5 จัดท�ำป้ายไวนิล ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยน      
และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาองค์ความรูก้ าร
ให้บริการตลาดกลางที่ดินแต่ละภูมิภาค จ�ำนวน 4 ชิ้น
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4. จัดบูธนิทรรศการภายใต้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น

บูธประชาสัมพันธ์ บจธ. ในกิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตลำ�ไย
ในโครงการนำ�ร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำ�ร่อง 5 ชุมชน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน

ออกบูธประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย
และการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่5) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ออกบูธประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย
และการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่6) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ โรงแรมเอกลดา จังหวัดบุรีรัมย์

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ บจธ. ในการประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน จำ�นวน 4 ครั้ง
ณ จ.นครศรีธรรมราช จ.เชียงราย จ.บุรีรัมย์ และจ.นครปฐม

89

90
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จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ บจธ. ในงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
“ร่วมด้วยช่วยกัน... ออกแบบธนาคารที่ดิน” เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช
สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ บจธ. งานเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องราชดำ�เนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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5. จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติ จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และ กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ส�ำนักงาน บจธ. ชั้น 9 อาคารเบญจสิริ

ปัญหา/อุปสรรค
1.เนื้อหางานประชาสัมพันธ์ที่น�ำเสนอยังไม่ละเอียด ไม่น่าสนใจ
2. สังคมยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของ บจธ. อย่างถ่องแท้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. น�ำเสนอรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการอย่างละเอียดเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในสังคม
2. น�ำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยใช้รูปแบบที่น่าสนใจและทันสมัย

การพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งภาพรวมขององค์กร และทักษะเฉพาะด้านของ                  
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้อย่างถูกต้อง ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดจิตส�ำนึกที่ดี            
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่พึงปฏิบัติ เพื่อใสร้างภาพพจน์ที่ดี และความน่าเชื่อถือของ บจธ. อันจะน�ำมา       
ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าของ บจธ. ในระยะยาว
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บจธ. มีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 65 อัตรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที           ่
และลูกจ้าง โดยบุคลากรของ บจธ. มีพื้นฐานความรู้ การศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานที่แตกต่างกันจากทั้งสายงาน
ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าทีอ่ งค์การมหาชน และลูกจ้างบริษทั เอกชน ซึง่ ความหลากหลายของบุคลากรทัง้ ด้านอายุ ลักษณะ
ทั่วไป และประสบการณ์ท�ำงานนั้น ส่งผลให้ต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสม ที่มีการเสริมสร้างทั้งในด้าน
ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น บจธ. ได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู     ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น            
ด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ด้านการพัฒนาทักษะในการท�ำงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และด้านอื่นๆ ดังนี้

อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ�แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การอบรมความรู้กระบวนการสินเชื่อและหลักธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
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การศึกษาดูงานการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

การอบรมจัดซื้อจัดจ้างและหลักธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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การอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ปัญหา/อุปสรรค
1. ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาในบางหลักสูตร ท�ำให้การฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีเนื้อหามาก
    จะต้องตัดทอนเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จ�ำกัด
2. ก�ำลังเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ
3. การจัดหาหรือการติดต่อวิทยากรค่อนข้างยากล�ำบาก เนื่องจากวิทยากรบางท่านมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมแจ้งต่อวิทยากรถึงระยะเวลาการอบรมในแต่ครั้ง
2. จัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการดูแลการจัดฝึกอบรม
3. ประสานวิทยากรนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 3 – 4 สัปดาห์

99

100

ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานของ บจธ. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การพัฒนากฎหมาย
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนากฎหมายภายในของ บจธ. โดยเฉพาะ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ประกาศ ให้ทนั สมัยสอดคล้อง
กับภารกิจขององค์กรและเอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานของ บจธ. ให้สามารถด�ำเนินภารกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถ
บริการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารที่ดินต่อไป   
ในอนาคต

ผลการดำ�เนินงาน
1. บจธ. จึงได้มีการยกร่าง/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่ง จ�ำนวน 16 ฉบับ ดังนี้

ประเภท

เรือ่ ง

ข้อบังคับ

ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่
ของส่วนงาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น (องค์ ก ารมหาชน) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ้ า งและบั ญ ชี
อัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ. 2561 ประกาศ                           
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ระเบียบ

ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย         
ในการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การใช้จา่ ยเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ประเภท

เรือ่ ง

ประกาศ

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) เรือ่ ง มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งงาน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) เรือ่ ง บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ค�ำสั่ง

ค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 19/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 20/2561 เรื่อง การบริหารจัดการและ               
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกอง ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 21/2561 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ   
หน้าที่แทนในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 22/2561 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  
หน้าที่แทนในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสัง่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ที่ 23/2561 เรือ่ ง แนวทางการ ส่งมอบงานในหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสัง่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ที่ 24/2561 เรือ่ ง โอนย้ายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สนิ
และภาระผูกพันของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสัง่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ที่ 25/2561 เรือ่ ง มอบหมายการรับผิดชอบโครงการ
ตามแผนปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
ค�ำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 26/2561 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบ        
เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ค�ำสัง่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ที่ 29/2561 เรือ่ ง แก้ไขบัญชีรายชือ่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
แนบท้าย ค�ำสัง่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) ที่ 19/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
หน่วยงานภายในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ค� ำ สั่ ง สถาบั น บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น    (องค์ ก ารมหาชน) ที่ 34/2561 เรื่ อ ง มอบหมายหน้ า ที่                       
ความรับผิดชอบแก่ที่ปรึกษาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
บจธ. ได้มีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการ บจธ. ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ    
ตัดสินใจในการบริหาร และให้ข้อเสนอแนะ โดยการรายงานการเงินนี้ เป็นการรายงานผลการด�ำเนินงานของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยน�ำข้อมูลเปรียบเทียบกับงบการเงิน     
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้บริหารงานในปี 2561 จ�ำนวน 616.49 ล้านบาท (โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 42.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.87 ของเงินงบประมาณทั้งปี และเงินงบประมาณสะสม               
จากปีก่อน จ�ำนวน 574.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.13 ของเงินงบประมาณทั้งปี)

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับปีก่อน
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบโครงสร้างของสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2561 และ 2560
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561 และ 2560

519.64

775.93

787.97

2561

2560

800

587.01

256.29
200.96

2561

2560

สินทรัพย์
หมุนเวียน

2561

2560

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์
รวม

0
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2.1 วิเคราะห์โครงสร้างของสินทรัพย์
จากการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2561 บจธ. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 775.93 ล้านบาท โดยลดลงจาก
ปีก่อน จ�ำนวน 12.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.53 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 519.64 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนจ�ำนวน 67.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.48  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 256.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน จ�ำนวน 55.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.53 เนื่องจาก บจธ. มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น และจัดซื้อที่ดิน
ตามโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2.2 วิเคราะห์โครงสร้างของหนี้สินและส่วนทุน
จากการวิเคราะห์หนี้สินและส่วนทุน ณ 30 กันยายน 2561 บจธ. มีหนี้สินและทุนรวมทั้งสิ้น 775.93 ล้านบาท โดย
เป็นหนี้สิน จ�ำนวน 3.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของหนี้สินและทุน ส่วนทุนประกอบด้วย ทุน รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน - กองทุนสวัสดิการ บจธ. รวมจ�ำนวน 772.60 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.57

เปรียบเทียบหนี้สินและทุน
ปีงบประมาณ 2561 และ 2560
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561
และ 2560

3.33

3.95

2561

2560

หนี้ิสิน

หน่วย : ล้านบาท
772.60

784.02

2561

2560

ส่วนทุน

775.93

787.97

2561

2560

รวมหนี้สินและทุน

800

0
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3. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 และ 2560

100

85.03
64.41
54

50.65

(13.76)
(31.03)
2561

2560

2561

2560

2561

2560

0

ค่าใช้จ่าย

รายได้

รายได้ต่ำ�กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ

เปรียบเทียบรายได้ ปีงบประมาณ 2561 และ 2560

40
หน่วย : ล้านบาท
54.00

50.65

43.66

60

42.35

9.25
6.82

2561

2560

รายได้
เงินอุดหนุน

2561

1.09
1.48

2560

รายได้
ดอกเบี้ยเงินฝาก

2561

2560

รายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
และรายได้อื่น

2561

2560

รวมรายได้

0
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ผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานทางการเงินในรอบระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561 บจธ.
มีรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้
ด้านรายได้   มีรายได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 50.65 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน     
ในปีก่อน ลดลงจ�ำนวน 3.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.20 ประกอบด้วย
-  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวน 42.35 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อนลดลง จ�ำนวน 1.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3
-  รายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 6.82 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อนลดลงจ�ำนวน 2.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.33 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับน�ำเงินไปซื้อที่ดิน และอ�ำนวยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพิ่มขึ้น
-   รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและรายได้อื่น จ�ำนวน 1.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน                  
ในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.78   เนื่องจากในปี 2560 มีการอ�ำนวย       
สินเชื่อให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีรายการครบก�ำหนดช�ำระในปี 2561 ส่งผลให้รับช�ำระดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
ด้านค่าใช้จา่ ย  มีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ สิน้ จ�ำนวน 64.41  ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อนลดลงจ�ำนวน 20.62 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 24.25 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลดลง

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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รายงานการตรวจสอบภายใน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ผลการสอบ
ทาน/ผลการตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าผลการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
แผนงานตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 สอบทานผลการควบคุมภายใน CSA โดยการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
มีกิจกรรม/โครงการ ซึ่งต้องติดตามผลการควบคุมในระดับองค์กร 7 เรื่อง ดังนี้

ผลการสอบทาน

ความคืบหน า้ ด�ำเนินการปรับปรุงแก ้ ไข

1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน

กองกฎหมาย ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดย
1. ด�ำเนินการยกร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารทีด่ นิ พ.ศ. .... ครบตาม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ 16 ฉบับ
2. ด�ำเนินการตามโครงการสัมมนาเพือ่ ผลักดันการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ ภายใต้แผนงานโครงการ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันโดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
    2.1 รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. .... โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 2 ครั้ง
      ครั้งที่ 1 เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงาน สถาบัน  
ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
        ครั้งที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
     2.2. จัดการเสวนาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน  หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน/ภาคี สื่อมวลชน
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการของธนาคารทีด่ นิ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดตัง้ ธนาคาร
ที่ดิน ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
3. จัดท�ำโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั หิ น้าที่
และผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคาร
ที่ดิน” ในวันที่ 13 กันยายน 2561

108

ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

ผลการสอบทาน

ความคืบหน า้ ด�ำเนินการปรับปรุงแก ้ ไข

2. โครงการแก้ ไขปั ญ หา
เกษตรกรและผู ้ ย ากจนซึ่ ง
มี ป ั ญ หาจะสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ น
ที่ ดิ น จากการจ� ำ นองและ
ขายฝาก    

1. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไขและหลักเกณฑ์/แนวทาง
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่
*** สิ้นสุดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และได้มีการทบทวน
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเปลี่ยนแปลงจากการให้สินเชื่อ (กู้ยืม) เป็นการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดให้เกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์ โดยการเช่าซื้อ ซึ่งจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้จะต้องมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานแก่              
เจ้าหน้าที่ต่อไป

3. โครงการน�ำร่องธนาคาร
ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ น� ำ ร่ อ ง 5
ชุมชน
4. โครงการต้ น แบบการ
บริหารจัดการทีด่ นิ แบบครบ
วงจร

อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ร่ า งหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการน� ำ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ เพื่ อ เสนอ                 
คณะกรรมการสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลพื้นที่เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน
2. อยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ โดยน�ำข้อมูลจากโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดิน 36 จังหวัด มาประกอบการพิจารณา
3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมสร้างความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งทบทวนแนวทางในการ        
ด�ำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
*** เนื่องจากโครงการต้นแบบฯ ได้สิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561 ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสถาบัน และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายระยะเวลาการด�ำเนิน
โครงการต่อไป

5. การบริหารจัดการข้อมูล 1. มีการบันทึกรูปแบบการน�ำเข้าและส่งออกข้อมูล เช่น เจ้าหน้าที่มีการลักลอบเข้า Website
ต้องห้าม, เจ้าหน้าทีใ่ นกองงานต่าง ๆ ใช้ Internet เกินความจ�ำเป็นหรือความเร็ว Internet เพียง
พอส�ำหรับสภาพปัจจุบนั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ
2. ด�ำเนินการพัฒนาระบบ Cloud Computing เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งน�ำระบบมาใช้งานจริง
3. ด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของบุคลากร โดยการใช้แบบสอบถามและน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Hardware และ Software
ให้เหมาะสมกับองค์กรต่อไป
4. ด�ำเนินการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อยกร่าง MOU ในเรื่องการบูรณาการข้อมูลที่ดิน
โดยต้องด�ำเนินการสอบถามความต้อ งการใช้ ข ้อมูลจากกองที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อประสานกั บ            
หน่วยงานที่มีข้อมูลดังกล่าวต่อไป
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6. การจัดท�ำแผนด�ำเนินงาน 1. รายงานผลการด�ำเนินงานและงบประมาณ ตามแผนรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการสถาบัน  
และงบประมาณประจ�ำปี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ รอบ 9 เดือน ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานให้กับรองนายกรัฐมนตรี                  
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. จัดท�ำเอกสารชี้แจงงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา ซึ่งได้เข้าชี้แจงในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยสถาบันได้รับการจัดสรร           
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 29,645,400 บาท
7. การพั ฒ นาทรั พ ยากร 1. สถาบันได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้ครอบคลุมภารกิจงานและสอดคล้อง
บุคคล
กับการก�ำหนดมาตรฐานต�ำแหน่งงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลและเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2561                    
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2. สถาบันได้ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อบรรจุอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ตามต�ำแหน่งและ
โครงสร้างขององค์กร
3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการยกร่างแผนพัฒนาความรู้ความสามารถรายบุคคล (IDP) โดยเริ่มที่          
ผู้ปฏิบัติงานในระดับ ผอ. กอง
4. การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ได้จัดอบรมภายในและส่งผู้ปฏิบัติงานอบรมภายนอก           
รวม 17 หลักสูตร
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1. สถาบันยังไม่มีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการรับ หน่วยรับตรวจอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มอื การปฏิบตั ิงาน
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
และการคืนหลักประกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การรับหลักประกันประเภทหนังสือค�ำ้ ประกันสัญญา (Bank หน่วยรับตรวจได้แจ้งก�ำชับผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ต่อไปจะได้ระมัดระวัง
Guarantee) มีการระบุรายละเอียดในสัญญา ยังไม่ครบถ้วน และด�ำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
คือ การไม่ระบุเลขที่และวันที่ของสัญญา
3. การคืนหลักประกันสัญญา สถาบันได้คนื หลักประกันสัญญา
ให้กับผู้รับจ้าง ในขณะที่ยังไม่พ้นจากภาระผูกพันตามสัญญา
จ้าง ซึ่งผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในการรับประกันความช�ำรุด
บกพร่องตามสัญญา (กรณีซื้อครุภัณฑ์ส�ำนักงานจ�ำนวน 2
สัญญา) ซึ่งก�ำหนดการรับประกันความช�ำรุดบกพร่องไว้ระยะ
เวลา 1 ปี คือ
   - สัญญาที่ 2/2560 ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน จ�ำนวน 17 รายการ
ระยะเวลาจาก 4 ม.ค.60 - 3 ม.ค. 61 แต่คืนหลักประกันไป
ก่อนวันที่ครบก�ำหนดตามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ต ค. 60)
   - สัญญาที่ 4/2560 ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน จ�ำนวน 13 รายการ
ระยะเวลาจาก 7 มี.ค.60 - 6 มี.ค. 61 แต่คืนหลักประกันไป
ก่อนวันครบก�ำหนดตามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ต ค. 60)
4. การจัดท�ำทะเบียนคุมและระบบการสอบทานรายการระหว่าง
กัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ

หน่ ว ยรั บ ตรวจได้ แจ้ ง ก� ำ ชั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ต่ อ ไปจะได้          
ด�ำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน

กองการเงินและบัญชีร่วมกับกองบริหารกลางและพัสดุจัดท�ำ
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาให้ชัดเจน
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงาน

5. กรณีการรับหลักประกันเป็นเงินสด ควรก�ำหนดเพดาน ในการรับหลักประกันสัญญา กองบริหารกลางและพัสดุ จะขอ
วงเงินในรับหลักประกัน (พบว่ามีการรับประกันเป็นเงินสดสูง ความร่วมมือกับคู่สัญญา ในการรับหลักประกันสัญญาที่ไม่ใช่
ถึง 67,758 บาท เป็นสัญญาซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จ�ำนวน เงินสด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
9 รายการ ซึ่งควรท�ำรายการโดยการให้โอนผ่านบัญชีธนาคาร
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการสูญหายของเงินสด)
6. การจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ เอกสารมีการแยกส่วนในการ หน่วยรับตรวจอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มอื การปฏิบตั ิงาน
จัดเก็บ เช่น หนังสือสัญญาต้นฉบับ หนังสือค�้ำประกันสัญญา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
หนังสือบันทึกข้อความรับหลักประกันหนังสือขอคืนหลักประกัน
หนังสือบันทึกข้อความคืนหลักประกัน ฯลฯ
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รายงานการควบคุมภายใน
บจธ. ได้จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยด�ำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน      
ตามมาตรฐานสากลตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม   2) การประเมินความเสี่ยง   3) กิจกรรมการควบคุม            
4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามประมินผล
1. จัดท�ำรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) และ 2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 2) ในการระบุโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์การควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งจะประเมินจากระดับส่วนงานย่อย และยกโครงการหรือกิจกรรมที่ม    ี
จุดอ่อนหรือนัยส�ำคัญในระดับองค์กร เพื่อจัดท�ำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3)  เสนอรายงาน
แผนและผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการทราบ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน (คณะท�ำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารระดับกอง และผู้ปฏิบัติงาน)                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บจธ. ได้สรุปผลการติดตามการควบคุมภายในจ�ำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน

การปรับปรุงการ
ควบคุม

1. ติดตามประสานงาน
ระดับนโยบายอย่างต่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อด�ำเนินการ เนื่องว่าเรื่องอยู่ในขั้น
ตามมาตรา 7 แห่ ง พระราช ตอนใด
กฤษฎีกาการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ    
(ผูอ้ ำ� นวยการและกองกฎหมาย) 2. เตรียมความพร้อม
เรื่องข้อมูลสนับสนุน
ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู/่ ผลกระทบ การด�ำเนินงานตาม   
ยั ง ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การ              ขั้นตอนในการพิจารณา
จัดตั้งธนาคารที่ดิน เนื่องจาก
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ         
หน่วยงาน ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลกระทบ หากจัดตั้งธนาคาร
ที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ ส ถาบั น อาจต้ อ ง           
ยุบเลิก (ในวันที่ 8 มิถุนายน
2562) (ผู ้ อ� ำ นวยการและ                   
กองกฎหมาย)

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม (ครัง้ ที่ 4)
ได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดย
1. ด�ำเนินการยกร่างกฎหมายล�ำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....  ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ 16 ฉบับ
2. ด�ำเนินการตามโครงการสัมมนาเพือ่ ผลักดันการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ
ภายใต้แผนงานโครงการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
ในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
    2.1 รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... โดยแบ่งการด�ำเนินการ
ออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
            2.1.1 ครั้งที่ 1 เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ภาคประชา
สังคม/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงาน สถาบัน
         2.1.2 ครั้งที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ
     2.2. จัดการเสวนาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน ทั้งนี้
คาดว่าจะด�ำเนินการภายในเดือนกันยายน 2561
3. จัดท�ำโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของ    
คณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง                   
ธนาคารที่ดิน โดยจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับ    
ธนาคารที่ดิน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2561
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงการควบคุม

2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อาจมีการเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข
และผู ้ ย ากจนซึ่ ง มี ป ั ญ หาจะ                       เงื่อนไขและหลักเกณฑ์/แนวทาง
สูญเสียสิทธิในทีด่ นิ จากการจ�ำนอง ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เมื่อพบ
และขายฝาก (เกษตรกรหรือผูย้ ากจน ข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคในการท�ำงาน
ซึ่ง เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีปัญหาจะ เพือ่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
สูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกิน จากการ ปฏิบัติงาน
จ�ำนอง ขายฝาก บังคับคดี ช�ำระหนี้
ตามค�ำพิพากษา อันเกี่ยวกับที่ดิน  
ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ ถู ก ขายทอดตลาดหรื อ   
หลุดขายฝากไปแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือ
10 ปี โดยผูข้ อสินเชือ่ ยังท�ำประโยชน์
ในที่ดินอย่างต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรหรือผูย้ ากจนซึง่ มีปญ
ั หาจะ
สูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนอง
และขายฝากตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ บจธ.
ถู ก จ� ำ กั ด ด้ ว ยจ� ำ นวนผู ้ ข อรั บ                    
การช่วยเหลือและงบประมาณ
ผลกระทบ กลุม่ เป้าหมายทีม่ ปี ญ
ั หา
จะสูญเสียสิทธิในที่ดินฯ มีจ�ำนวน   
เกิ น กว่ า ที่ ส ถาบั น จะสามารถให้   
ความช่วยเหลือได้ อาจส่งผลต่อการ
ใช้งบประมาณและการร้องเรียนของ
ผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือ
(กองบริหารทุนและสินเชื่อ)

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)
1. อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูล เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไข เงื่อนไขและหลักเกณฑ์/แนวทาง ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
2. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่
*** สิ้นสุดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการฯ เมื่อ        
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และได้มีการทบทวน
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดย
เปลี่ยนแปลงจากการให้สินเชื่อ(กู้ยืม) เป็นการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อจัดให้เกษตรกรเข้าท�ำประโยชน์ โดยการ  
เช่าซื้อ ซึ่งจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านใหม่      
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงการควบคุม

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)
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3. โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน 1. อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดท�ำร่างหลักเกณฑ์และแนวทาง
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะ การน�ำสัญญาเช่าซื้อเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบัน
ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน
เวลาการช� ำ ระค่ า เช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วาม         สถาบัน อาจพิจารณาขยายระยะ
ช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจน เวลาการอนุญาตให้กลุ่มเป้าหมาย              
ตามโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดิน ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ สถาบัน
เป็นการชั่วคราว หรือก�ำหนดเป็น
ในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน
สัญญาเช่าไปก่อน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ
การก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย และ 2. เสนอคณะกรรมการเพื่ อ ให้
ระยะเวลาในการช�ำระค่าเช่าซื้อ ความเห็นชอบเป็นโครงการพิเศษ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย เนือ่ งจากความ
ไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้
ของกลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ไ ด ้ ต า ม ก ร อ บ แ น ว ท า ง ใ น               
การด�ำเนินโครงการ ซึ่งส่งผลให้
งานของสถาบัน ไม่บรรลุตามแผน
งานที่ก�ำหนด (กองบริหารจัดการ
ที่ดิน)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงการควบคุม

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)

4.โครงการต้นแบบการบริหาร 1. ติดตามประสานงานระดับนโยบาย 1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
อย่างต่อเนือ่ งว่าเรือ่ งอยูใ่ นขัน้ ตอนใด พิจารณาจัดซื้อที่ดิน
จัดการที่ดินแบบครบวงจร
วัตถุประสงค์ เพื่อกระจายสิทธิ 2. เตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล 2. อยูร่ ะหว่างการเลือกพืน้ ที่ โดยน�ำข้อมูลจากโครงการ
การถือครองทีด่ นิ ให้กลุม่ เป้าหมาย สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตาม             ศึ ก ษาวิ จัย ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น        
ขั้นตอนในการพิจารณา
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
36 จังหวัดมาประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ
1.ไม่สามารถจัดซือ้ ทีด่ นิ ได้ เนือ่ งจาก
เสนอราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน
2.การจัดซื้อที่ดินต้องด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึง่ มีขนั้ ตอนและกระบวนการ
ที่ซับซ้อน
3.โครงการต้ น แบบการบริ ห าร
จัดการทีด่ นิ แบบครบวงจร ให้ชะลอ
การจัดซื้อที่ดินไว้ก่อน (ตามมติ
คณะกรรมการสถาบัน ครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61)
ผลกระทบ ไม่สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรหรือผู้ยากจน ได้ตาม
วัต ถุประสงค์ ข องสถาบัน (กอง
บริหารจัดการที่ดิน)

3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน       
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารอบรมสร้ า งความรู ้ และ            
ความเข้าใจ รวมทั้งทบทวนแนวทางในการด�ำเนินงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
*** เนื่องจากโครงการต้นแบบฯ ได้สิ้นสุดระยะเวลา
ด�ำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการสถาบั น และคณะรั ฐ มนตรี                     
เพื่อขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินโครงการต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงการ/กิจกรรม
5.การบริหารจัดการข้อมูล  

การปรับปรุงการควบคุม

พัฒนาเครือข่ายข้อมูลพร้อมทัง้ สร้าง
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้
วัตถุประสงค์ สนับสนุนข้อมูลเพือ่ ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา (การท�ำบันทึก
การบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง ความร่วมมือ MOU)
และทันเวลา
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ
ข้อมูลด้านที่ดิน ข้อมูลเกษตรกร
หรือผู้ยากจนมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
ผลกระทบ หากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั
ท�ำให้ชว่ ยเหลือกลุม่ เป้าหมายไม่ทนั
สถานการณ์ ปัญหา (กองบริหาร
จัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล)
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รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)

1. มีการบันทึกรูปแบบการน�ำเข้าและส่งออกข้อมูล เช่น
เจ้าหน้าทีม่ กี ารลักลอบเข้า Website ต้องห้าม, เจ้าหน้าที่
ในกองงานต่าง ๆ ใช้ Internet เกินความจ�ำเป็นหรือ
ความเร็ว Internet เพียงพอส�ำหรับสภาพปัจจุบนั อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ
2. ด�ำเนินการพัฒนาระบบ Cloud Computing เรียบร้อย
แล้ว และได้มีการจัดฝึกอบรบการใช้งานระบบดังกล่าว
ให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งน�ำระบบมาใช้งานจริง
3. ด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของบุคลากร โดยการ
ใช้แบบสอบถามและน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพือ่
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ ด้าน Hardware
และ Software ให้เหมาะสมกับองค์กรต่อไป
4. ด�ำเนินการประสานงานกับกรมทีด่ นิ เพือ่ ยกร่าง MOU
ในเรื่องการบูรณาการข้อมูลที่ดิน โดยต้องด�ำเนินการ
สอบถามความต้องการใช้ข้อมูลจากกองที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานกับหน่วยงานที่มีข้อมูลดังกล่าวต่อไป
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โครงการ/กิจกรรม
6. การจัดท�ำแผนด�ำเนินงาน
และงบประมาณประจ�ำปี

การปรับปรุงการควบคุม

1. มีการประชุมร่วมกับส่วนงานที่
เกีย่ วข้องก่อนถึงก�ำหนดการจัดท�ำ
แผนด�ำเนินงานและงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มงี บประมาณ ประจ�ำปี
ในการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ         
ของสถาบัน
2. ก�ำหนดให้ส่วนงานสนับสนุน
ข้อมูลที่จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ จัดท�ำแผนด�ำเนินงานและงบประมาณ
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ            ประจ�ำปี
รายจ่ายประจ�ำปีน้อยกว่าค�ำขอ   
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ผลกระทบ ด้วยงบประมาณจ�ำกัด
ส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายผู้เดือดร้อน ได้ไม่  
ทั่วถึงและไม่ทันการณ์ กระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของ
สถาบัน
(กองนโยบายและแผน)

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)

1. รายงานผลการด�ำเนินงานและงบประมาณ ตามแผน
รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการสถาบัน  ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ
รอบ 9 เดือน ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานให้กับรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2561
2. จัดท�ำเอกสารชีแ้ จงงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณา
ซึ่งได้เข้าชี้แจงในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมาธิการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ
เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยสถาบันได้รบั การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 29,645,400 บาท

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โครงการ/กิจกรรม
7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การปรับปรุงการควบคุม

รายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
(ครัง้ ที่ 4)
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1. การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล 1. สถาบันได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
(Individual Development Plan ครอบคลุมภารกิจงานและสอดคล้องกับการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนา : IDP)
มาตรฐานต�ำแหน่งงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลและเสนอคณะกรรมการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ไปอย่ า ง             
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ 2. จัดท�ำระบบการติดตามความ   สถาบันพิจารณาเห็นชอบแล้วในการประชุมครัง้ ที่ 6/2561
ต�ำแหน่งงานและความต้องการของ คืบหน้าในการพัฒนาบุคลากรอย่าง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
องค์กร
ต่อเนื่อง
2. สถาบันได้ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อบรรจุ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ผลกระทบ
อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ตามต�ำแหน่งและโครงสร้างของ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านบางส่ ว นมี ทั ก ษะที่
องค์กร
จ�ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ยังไม่เพียงพอ (ด้านการบริหาร
3. อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการยกร่างแผนพัฒนาความรูค้ วาม
จัดการที่ดิน)
สามารถรายบุคคล (IDP) โดยเริม่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในระดับ
ผอ. กอง
ผลกระทบ หากไม่ดำ� เนินการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มดังกล่าว
4. การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ได้จัดอบรมภายใน
จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน              
และส่งผู้ปฏิบัติงานอบรมภายนอก รวม 17 หลักสูตร
การปฏิบัติงานขององค์กร
(กองทรัพยากรบุคคล)
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รายงานการบริหารความเสี่ยง
บจธ. ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยระบุประเภทความเสี่ยง รายการความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง และก�ำหนดกิจกรรมแผนการจัดการความเสี่ยงตามภารกิจงาน ในการประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ ในระดับส่วนงานและระดับองค์กร มีกระบวนการพิจารณาจากคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
(คณะท�ำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารระดับกอง และผู้ปฏิบัติงาน) โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีผลการติดตาม ตามแผนการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

รายการความเสีย่ ง
ระดับองค์กร

รายงานผลด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ ง
(ครัง้ ที่ 4)

ความเสี่ยงที่ 1
1) ด�ำเนินการตามโครงการสัมมนาเพื่อผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ภายใต้แผนงาน
การจัดตั้งธนาคารที่ดินอาจไม่ทัน โครงการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น
ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า ที่ ก� ำ ห น ด                ร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(วันที่ 8 มิถุนายน 2562)
   1. รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดิน  พ.ศ. .... โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
     1.1 ครั้งที่ 1 เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงาน
S - Straticgic Risk
สถาบัน
(กองกฎหมาย)
      1.2 ครั้งที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ
  2. จัดการเสวนาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน ทั้งนี้คาดว่าจะด�ำเนินการภายในเดือน
กันยายน 2561
2) จัดท�ำโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝาก
กับธนาคารที่ดิน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2561
3) จัดการประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองในการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ จ�ำนวน
2 ครั้ง มีกฎหมายล�ำดับรองที่ได้พิจารณาแล้ว จ�ำนวน 11 ฉบับ จากทั้งหมด 16 ฉบับ     
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

รายการความเสีย่ ง
ระดับองค์กร
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รายงานผลด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ ง
(ครัง้ ที่ 4)

ความเสี่ยงที่ 2
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร สิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินงานใน
ไม่ ส ามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เดือนมิถุนายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด�ำเนินการตามโครงการฯ   
เกษตรกรหรือผูย้ ากจนทีไ่ ร้ทดี่ นิ ท�ำกิน เฉพาะภารกิจการจัดซื้อที่ดิน
เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
S - Straticgic Risk
(กองบริหารจัดการที่ดิน)

หมายเหตุ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสถาบัน และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยาย            
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการฯ

กองทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดย
ความเสี่ยงที่ 3
โครงสร้างองค์กรยังไม่สอดคล้อง      1. สถาบันมีการแบ่งส่วนงาน และ ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายใน ให้มีความ
กับภารกิจงานของสถาบัน ในมิติ เหมาะสม สอดคล้องกับการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจ (ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ที่เป็นภารกิจหลัก เข่น การให้            แบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61)
    2. สถาบันมีผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
สินเชื่อ การอ�ำนวยสินเชื่อ
     3. สถาบันมีประกาศ เรื่องมาตรฐานการก�ำหนดต�ำแหน่งงานตามโครงสร้าง (พ.ศ. 2561
เป็นความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61)
O - Operation Risk
    4. สถาบันมีค�ำสั่ง เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามการปรับโครงสร้างองค์กร   
(กองทรัพยากรบุคคล)
ในการจัดแบ่งส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจ (ค�ำสั่ง
ที่ 19/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
      5. สถาบันมีการประกาศรับสมัครผูป้ ฏิบตั งิ านตามต�ำแหน่งว่าง เพือ่ บรรจุตามโครงสร้าง
องค์กรตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งงาน พ.ศ.2561 และมีการก�ำหนดค่าตอบแทนตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและ เงินประจ�ำต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 โดยจะมีผู้มาปฏิบัติ
งานในเดือนกรกฎาคม จ�ำนวน 14 คน
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รายการความเสีย่ ง
ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ 4
ความสามารถในการจ่ายช�ำระคืน
สินเชื่อ เป็นความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน
O - Operation Risk และความ
เสีย่ งด้านการเงิน F- Financial Risk
(กองบริ ห ารทุ น และสิ น เชื่ อ และ
กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน
และที่ดิน)

รายงานผลด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ ง
(ครัง้ ที่ 4)
1. มีระบบการติดตามหนี้ ทั้งกรณีหนี้ปกติและกรณีผิดนัดช�ำระหนี้
2. จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันเพื่อด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2562
3. ก�ำหนดมาตรการจูงใจให้เกษตรกรช�ำระหนี้ ได้แก่การให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรที่ช�ำระหนี้ได้ตามปกติ ซึ่งจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2562
4. มีการวางแผนลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจ ในการติดตามการช�ำระหนี้
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร อยู่ระหว่างการก�ำหนดวันและพื้นที่      
พร้อมทั้งนัดหมายเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ            
การชี้แจงท�ำความเข้าใจในการติดตามการช�ำระหนี้ โดยก�ำหนดลงพื้นที่พบปะเกษตรกร   
ทีเ่ ข้าข่ายเป็นลูกหนีค้ า้ งช�ำระ เพือ่ สอบถามข้อมูลพร้อมทัง้ หาแนวทางในการช�ำระหนี้ รวม
ทัง้ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรรายบุคคล โดยรอบแรกมีการก�ำหนดเกษตรกร
เป้าหมาย จ�ำนวน 24 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น
5. พิจารณาทบทวนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินหรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงจากการให้สินเชื่อ (กู้ยืม) เป็นการ   
จัดซื้อที่ดินแล้วน�ำมาให้เกษตรกรเช่าซื้อซึ่งจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
บจธ. ได้ด�ำเนินการประเมินองค์การมหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทางที่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ก�ำหนด โดยผลการประเมินฯ อยู่ในระดับมาตรฐาน ดังนี้
สรุปผลการประเมินองค์กร

ผลการประเมิน
สถาบันบริหาร จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ระดับมาตรฐาน

FUNCTION
BASE

ความหมายของสัญลักษณ์ :

องค์ประกอบ
การประเมิน
1.
Function
Base

AGENDA
BASE

เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการด�ำเนินงาน
   1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
   (หน่วย : ล้านบาท)

AREA
BASE

INNOVATION
BASE

สูงกว่าเป้าหมาย

เป ้าหมาย ด�ำผลการ
เนินงาน
15 ลบ.

POTENTIAL
BASE

ต�่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

19.53 ลบ.

   1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

เกษตรกรและผู้ยากจนที่มี
ปัญหาสูญเสีย/จะสูญเสีย
สิทธิในทีด่ นิ ลดลง มีทดี่ นิ ท�ำ
กินเป็นของตนเอง
16 ฉบับ
1.2 จ�ำนวนของการจัดท�ำร่างกฎหมาย 16 ฉบับ
ล� ำ ดั บ รองในการจั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น
(หน่วย : ฉบับ)
1.3 จ�ำนวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือ 150 ราย 118 ราย
ด้านสินเชือ่ ในการป้องกันการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดิน (หน่วย : ราย)

เป็นไปตามเป้า
หมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2.
Agenda
Base

2.1   การสร้ า งความรั บ รู ้ ค วามเข้ า ใจ       
แก่ประชาชน (ร้อยละความส�ำเร็จ)

เป ้าหมาย ด�ำผลการ
เนินงาน

    2.1.1 ร้ อ ยละการด� ำ เนิ น การตาม
แผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

100

    2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่
ทันต่อสถานการณ์

100

100

สูงกว่าเป้าหมาย

-ไม่มีตัวชี้วัด-

4.
Innovation
Base

4.1 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการส� ำ รวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

80

87.80

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)

210.57

30.87

4.3 การก�ำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน (คะแนน)

4.00

4.75

5.
Potential
Base

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

210.57

3.
Area Base

4.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ตลาดกลางที่ดิน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

ต้นแบบ
ต้นแบบ
ระบบตลาด ระบบตลาด
กลางที่ดิน กลางที่ดิน
จ�ำนวน
จ�ำนวน 1
ระบบ
1 ระบบ

5.1 การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
     5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

     5.1.2 จัดท�ำคู่มือบริการข้อมูล
ข่าวสารของ บจธ.

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

     5.1.3 งานพัฒนาบุคลากรและการน�ำ 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

เป ้าหมาย

ผลการ
ด�ำเนินงาน

     5.1.4 งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ขององค์การมหาชน
           (1) การส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในด้านการบริหารองค์กร
           (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในด้านบุคลากร

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม

     5.1.5 งานลดการพึ่งพางบประมาณ
อุดหนุนจากภาครัฐ  แผนปฏิบัติการลด
ใช้พลังงานและประหยัดน�้ำของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน

1 กิจกรรม

ประเด็นการประเมิน

1 กิจกรรม

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
หมายถึง ผลด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
ผลประเมินรายองค์ประกอบ

หมายถึง  ผลด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
หมายถึง ผลด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
หมายถึง  ผลด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ำกว่าร้อยละ 50)
สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง  ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน  
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ
             ที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใน
             องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
             เป้าหมาย)
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รายงานผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บจธ. ได้จัดจ้าง บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้างด�ำเนิน “โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี อ่ การให้บริการของ บจธ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ซึง่ ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจฯ จากผูร้ บั บริการใน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทีด่ นิ แบบครบวงจร 2) โครงการ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรและผูย้ ากจนซึง่ มีปญ
ั หาจะสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ จากการจ�ำนองและขายฝาก 3) โครงการน�ำร่องธนาคาร
ที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน และ 4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผลการส�ำรวจฯ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.80 หรือเท่ากับ 4.39 คะแนน ดังนี้
ร อ้ ยละ

คะแนน

1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

86.2

4.31

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน
จากการจ�ำนองและขายฝาก

93.7

4.69

มากที่สุด

3. โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน

78.3

3.92

มาก

4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

93.0

4.65

มากที่สุด

87.8

4.39

มากที่สุด

โครงการ

ภาพรวม

    ทั้งนี้ ผู้รับบริการมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการ
1. โครงการต้นแบบการบริหาร
จัดการที่ดินแบบครบวงจร

ข อ้ เสนอแนะ
1. อยากให้กระจายข่าวสารให้ทั่วถึงให้มากกว่านี้เพราะยังมีประชาชนอีกจ�ำนวนมากที่
ไม่รู้ข่าวสารและอาจจะถูกยึดที่ดินจากการจ�ำนองเนื่องจากดอกเบี้ยแพง
2. ควรมีกองทุนฟื้นฟู/แผนฟื้นฟูให้กับเกษตรกร
3. อยากให้มีสมุดแจ้งยอดการช�ำระเงินแบบสมุดบัญชีธนาคาร โดยมียอดคงเหลือ
และสามารถดูยอดคงค้างที่จะช�ำระเหลือเท่าไรได้
4 อยากให้มีการผ่อนในการจ่าย
5. ไม่ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ท�ำให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น
6. การช่วยเหลือช้าอยากให้รวดเร็วมากขึ้น
7. ติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก/ล�ำบาก แต่เจ้าหน้าที่บริการดี
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โครงการ
2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกร
และผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสีย
สิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและ
ขายฝาก

ข อ้ เสนอแนะ

1. อยากให้ขั้นตอนน้อยกว่านี้
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมากกว่านี้ เพิ่มแหล่งข้อมูล และเพิ่มช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
3. ขยายโครงการเพิ่มขึ้น กระจายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และเพิ่มรอบในการให้ความ
ช่วยเหลือ เพราะยังมีคนสนใจเข้าโครงการนี้อยู่อีกจ�ำนวนมาก
4. อยากให้เพิ่มวงเงินในการกู้ยืมให้มากขึ้น
5. อยากให้มีใบแจ้งยอดช�ำระ
6. อยากให้ท�ำโครงการต่อ เพราะเป็นโครงการที่ดี
7. จ�ำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอควรมีการเพิ่ม
3. โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินใน 1. ด�ำเนินการล่าช้า ท�ำให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้น
พื้นที่น�ำร่อง 5 ชุมชน
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการน่าจะบริการให้รวดเร็วมากขึ้น
3. ควรหาแนวทางแก้ไข ข้ออ่อน เสริมความเข้มแข็ง
4. ต้องเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อโดยแท้จริง
5. ต้องจัดซื้อในราคาที่เกษตรกรมีก�ำลังซื้อ
6. ต้องเข้าพบชุมชนน�ำร่องเพื่อหาข้อบกพร่อง
7. ต้องเข้าถึงเกษตรกรผู้ใช้ที่ดินอย่างจริงจัง
8. ให้ บจธ. เข้าถึงเจ้าของที่ดินและจัดซื้อให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน
9. อยากให้ บ.จ.ธ. จัดซื้อให้เกษตรกรท�ำกันโดยไม่ต้องเช่า
10. พื้นที่ท�ำการเกษตรกรรมน่าจะจัดสรรให้มากกว่าเก่า
11. บจธ. ยังไม่ด�ำเนินการให้ประสบผลส�ำเร็จ 100%
12. ขอสาธารณูปโภค ถนน น�้ำ ไฟฟ้าในพื้นที่
13. ต้องเป็นองค์กรที่ไม่หาผลก�ำไร
14. ขอลดดอกเบี้ย/ขอดอกเบี้ยต�่ำๆ/ไม่อยากให้มีดอกเบี้ย
15. ขอดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
16. เร่งด�ำเนินการหาข้อสรุปเรื่องดอกเบี้ย ระยะเวลาซื้อและท�ำสัญญากับสหกรณ์
17. ต้องมีส่วนร่วมรับรู้ในการตัดสินใจ
18. ขอ บจธ. ยืดเวลาการผ่อนช�ำระให้เกิน 30 ปี และผ่อนในราคาถูก
19. ขอเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนช�ำระเป็น 50 ปี
20. ขาดบุคลากรในการเชื่อมโยง ควรให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานจริง
21. อยากให้บุคลากรมีความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา
22. ท�ำงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

1. หาแนวทางแก้ไข ข้ออ่อน เสริมความเข้มแข็ง
2. ต้องเข้าพบชุมชนน�ำร่องเพื่อหาข้อบกพร่อง
3. ต้องเข้าถึงและแนะน�ำให้เกษตรกรอย่างถูกต้อง
4. ต้องเป็นองค์กรที่ไม่หาผลก�ำไร
5. ขอสาธารณูปโภค ถนน น�้ำ ไฟฟ้า
6. ท�ำงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
7. ท�ำงานด้วยความรวดเร็ว
8. ต้องมีส่วนร่วมรับรู้ในการตัดสินใจ
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รายงานผลการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) วัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม จากการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านที่ดินที่มีปัญหาสูญเสีย/จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนอง     
และขายฝากโดยการให้สินเชื่อ ซึ่งวัดจาก 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝาก

1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
การบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจร หมายถึง การบริหารจัดการหรือด�ำเนินการด้วยกลไกต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่
การกระจายการถือครองทีด่ นิ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า การแก้ไขปัญหาการจะสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ    
ท�ำกิน การขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่ม/จัดตั้งสหกรณ์ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ ิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน เพื่อด�ำเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสม โดย บจธ. มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดิน และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานประโยชน์ระหว่างผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน           
อย่างเต็มทีท่ งั้ ทีด่ นิ ของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทีด่ นิ ของรัฐและด�ำเนิน
การให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์    
อย่างทั่วถึง
บจธ. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญกับปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์
ในที่ดินไม่เต็มที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนอง ขายฝาก สัญญากู้ยืม
เงิน และการถูกบังคับคดี จึงจัดท�ำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือ      
ในการบริหารจัดการที่ดินส�ำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
และน�ำไปสูก่ ารช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนซึง่ ประสบปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ ท�ำกิน โดย มีเป้าหมายในการบริหารจัดการทีด่ นิ
อย่างครบวงจรใน 8 พื้นที่น�ำร่องที่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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2. โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหา
จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำ�นองและขายฝาก

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มาตรา 7 (1) และ
(5) ก�ำหนดให้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการเพื่อให้เกิด
การ กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน    
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการส�ำรวจลักษณะ
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า จากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า
149.24 ล้านไร่ มีจ�ำนวน 77.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 52 เป็นพื้นที่เช่าและจ�ำนวน 71.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 48 เป็นพื้นที่
ของเกษตรกรเอง แต่ในจ�ำนวนนี้ มี 29.72 ล้านไร่ ติดภาระจ�ำนอง และ 1.15 แสนไร่ อยู่ในกระบวนการขายฝากซึ่งมี      
ความเสีย่ งทีท่ ดี่ นิ จะหลุดมือจากเกษตรกรไปเป็นของเจ้าหนีน้ อกระบบ หรือสถาบันการเงินทัง้ ของรัฐและเอกชนหากเกษตรกร   
ไม่สามารถช�ำระหนี้ตามก�ำหนดได้
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีด�ำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย          
หรือเกษตรกรซึ่งใช้ที่ดินท�ำกินเป็นหลักทรัพย์ค้�ำประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบและถูกเอารัดเอาเปรียบโดย
อาจพิจารณาด�ำเนินการในรูปแบบกองทุนทีเ่ ป็นผูร้ บั ซือ้ ฝากทีด่ นิ ดังกล่าวไว้เพือ่ ให้เกษตรกรยังสามารถมีทดี่ นิ ท�ำกินต่อไปได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกินของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาการกระจุกตัวในการ
ถือครองที่ดินของนายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน บจธ. จึงได้จัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการ
จ�ำนองและขายฝาก เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว และผู้ที่มีปัญหา      
จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน    
ในระยะยาวต่อไป
การวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

มูลค่าหนี้สินด้านที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือลดลง 15 ล้านบาท จากเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหา
สูญเสีย/จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝาก ที่ได้รับสินเชื่อจาก บจธ. โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนเกษตรกร       
เป้าหมาย 150 ราย (เฉลี่ย 1 แสนบาท/ราย/ปี)

สูตรการค�ำนวณ

จ�ำนวนภาระดอกเบี้ยรวมที่ลดลงต่อปี = (ดอกเบี้ยรวมของหนี้สินเดิมของเกษตรกร – ดอกเบี้ยรวมของหนี้สินใหม่
จาก บจธ.)/ จ�ำนวนเกษตรกร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร        
และโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝาก โดยการให้สินเชื่อ
รายละไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน จ�ำนวน 150 ราย             
1,249-2-16.9 ไร่ รวมสินเชื่อที่อนุมัติทั้งสิ้น จ�ำนวน 59,721,955 บาท
การช่วยเหลือของ บจธ. เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งจะสูญเสียสิทธิหรือสูญเสียสิทธิในที่ดิน และมีภาระ
การน�ำส่งดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าในสัญญาหรือตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ร้อยละ 3 ต่อเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ หนี้สินเดิมของ
เกษตรกรและผู้ยากจนมีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องเสียอยู่ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน หรือมากกว่านั้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น    
21,499,904 บาท จากยอดสิ้นเชื่อที่อนุมัติ แต่ บจธ. คิดเพียงร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเงิน 1,791,659 บาท ซึ่งมีส่วนต่างเท่ากับ
19,708,245 บาท โดยเฉลี่ยต่อรายมีภาระดอกเบี้ยลดลง 131,388 บาท ดังนี้
จ�ำนวนสินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
รายการ

จ�ำนวน (บาท)

สินเชื่อที่อนุมัติ

59,721,955

ดอกเบี้ยร้อยละ 3/เดือน (36/ปี)

21,499,904

ดอกเบี้ยร้อยละ 3/ปี

1,791,659

ส่วนต่างดอกเบี้ยที่ลดภาระไป

19,708,245

เฉลี่ยต่อรายที่สามารถลดได้

131,388

จากสูตรการค�ำนวณ :
จ�ำนวนภาระดอกเบี้ยรวมที่ลดลงต่อปี = (ดอกเบี้ยรวมของหนี้สินเดิมของเกษตรกร – ดอกเบี้ยรวมของหนี้สินใหม่
จาก บจธ.)/ จ�ำนวนเกษตรกร
		

ภาระดอกเบี้ยรวมที่ลดลงต่อปี =

						

=

21,499,904 - 1,791,659/ 150
131,388 บาท

ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนซึง่ จะสูญเสียสิทธิหรือสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ โดยการให้สนิ เชือ่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ บจธ. ก�ำหนดนั้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีหนี้สินลดลง ซึ่งสามารถน�ำเงินส่วนนี้ไปเป็นต้นทุน
ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในการด�ำรงชีพให้ยั่งยืนต่อไปได้
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รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

การวัดมูลค่าเพิ่มทางสังคม

เป้าหมาย

เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาสูญเสีย/จะสูญเสียสิทธิในที่ดินลดลง มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง

การด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บจธ. ได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ บจธ.                
จากโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนวนและขายฝาก ซึ่งผลการศึกษา
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการดังกล่าว พบว่า กลุ่มผู้รับบริการมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมต่อ      
การรับบริการอยู่ในเกณฑ์สูง ร้อยละ 93.08 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.65 ซึ่งประเด็นที่กลุ่มผู้รับบริการ      
มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ “จ�ำนวนช่องทางการรับบริการมีความเหมาะสม” ร้อยละ 90.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง รองลงมาคือ    
“เจ้าหน้าที่รับเรื่องแก้ไขปัญหาให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ กระตือรืนร้น” ร้อยละ 89.51 และ “อัตราดอกเบี้ย  
มีความเหมาะสม” ร้อยละ 88.65 เป็นต้น ส่วนประเด็นที่กลุ่มผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ “จ�ำนวนเงินของสินเชื่อ   
ที่ได้รับจากการช่วยเหลือของ บจธ. มีความเหมาะสม สามารถคงสิทธิในที่ดินของตนเอง” ร้อยละ 83.65 ดังนี้
ข้ อ มู ล การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก ารจาก “โครงการแก้ ไขปั ญ หาเกษตรกรและผู ้ ย ากจนซึ่ ง มี ป ั ญ หา                        
จะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนวนและขายฝาก”
ประเด็น
ความพึงพอใจต่อการรับบริการ “แก้ไขปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนอง
และขายฝาก”
รับค�ำร้องขอใช้สินเชื่อ
- จ�ำนวนช่องทางการรับบริการมีความเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องแก้ไขปัญหาให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่
กระตือรือร้น
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
- การอนุมัติสินเชื่อจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิในที่ดินท�ำกิน
มีความเหมาะสม
- อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อมีความเหมาะสม
- ระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินท�ำกินมีความเหมาะสม
การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย
- จ�ำนวนเงินที่อนุมัติเบิกจ่ายจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินท�ำกินมีความเหมาะสม
- ระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติเบิกจ่ายจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินท�ำกินมีความเหมาะสม

r

s

0.167

88.65

0.203
0.213
0.263

89.42
90.38
89.51

0.122
0.166

88.46
87.88

0.077
0.265

88.65
87.88

0.130
0.154

87.50
85.58

0.118

86.73
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

ประเด็น
- ความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่ บจธ. เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหา/ การ
ช่วยเหลือ
- เจ้าหน้าที่ บจธ. ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ กระตือรือร้น
- เจ้าหน้าที่ บจธ. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ บจธ. ให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างเหมาะสม
- ช่องทางการช�ำระเงินผ่าน ธกส. เพียงพอต่อความต้องการ
ประโยชน์/ความคุ้มค่าจากการเข้ารับบริการ
- จ�ำนวนเงินของสินเชื่อที่ได้รับจากความช่วยเหลือของ บจธ. มีความเหมาะสม
สามารถคงสิทธิในที่ดินของตนเอง
- กลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินหรือสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝากได้รับการฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และด�ำรง
ชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจโดยรวม

r

s

0.172

85.96

0.186
0.212
0.126
0.070
0.122
0.110

86.99
86.54
86.92
85.96
84.81
83.65

0.106

85.49

ร้อยละ 93.08

หมายเหตุ : ค่า r คือ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ และ ค่า s คือ ค่าความพึงพอใจในแต่ละประเด็น

การวิเคราะห์ข้อมูล
การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาสูญเสียหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจ�ำนวน 150 ราย นั้น เป็นการ             
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ช่วยลดช่องว่างส�ำหรับเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานรัฐ ช่วยลดอัตราของการสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ ลง และสร้างความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เนือ่ งจาก
เกษตรกรหรือผู้ยากจนด�ำรงชีพโดยการใช้ที่ดินประกอบอาชีพเป็นหลัก
จากการส�ำรวจลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า        
จากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า 149.24 ล้านไร่ มีจ�ำนวน 77.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 52 เป็นพื้นที่เช่าและจ�ำนวน                        
71.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 48 เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง แต่ในจ�ำนวนนี้ มี 29.72 ล้านไร่ ติดภาระจ�ำนอง และ 1.15 แสนไร่  
อยู่ในกระบวนการขายฝากซึ่งมีความเสี่ยงที่ที่ดินจะหลุดมือจากเกษตรกรไปเป็นของเจ้าหนี้นอกระบบ หรือสถาบันการเงินทั้ง
ของรัฐและเอกชน  หากเกษตรกรไม่สามารถช�ำระหนี้ตามก�ำหนดได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจนที่มีปัญหาสูญเสียหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,249 ไร่ 2 งาน 16.9 ตารางวา ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว
เป็นไปตามภารกิจหลักที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554        
และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า เกษตรกรและผู้ยากจน                   
มีความพึงพอใจต่อโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนวนและขายฝาก    
ในภาพรวมต่อการรับบริการอยู่ในเกณฑ์สูง ร้อยละ 93.08 โดยจ�ำนวนผู้รับบริการ ร้อยละ 88.65 มีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ย
มีความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีภาระหนี้สิ้นลดลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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สรุปผลการด�ำเนินงาน
การวัดมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนด้านทีด่ นิ ทีม่ ปี ญ
ั หาสูญเสีย/จะสูญเสีย
สิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝากด้วยการให้สินเชื่อ ซึ่งวัดจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน
แบบครบวงจร และโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจ�ำนองและขายฝากนั้น
บจธ. ได้มีการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรทั้งสิ้น จ�ำนวน 150 ราย โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,249 ไร่ 2 งาน 16.9 ตารางวา รวมเป็น
เงิน จ�ำนวน 59,721,955 บาท โดยก�ำหนดให้มีการช�ำระคืนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน ท�ำให้มูลค่าหนี้สินด้านที่ดินของ
เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือลดลงทั้งสิ้น 19,708,245 บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,708,245 บาท ทั้งนี้ สามารถลดภาระ
หนี้สิ้นเฉลี่ยรายละ 131,388 บาท ส่งผลให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีปัญหาสูญเสียหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดินลดลง มีที่ดินท�ำกิน
เป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานของ บจธ.
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

143

144

ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน
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ส่วนที่ 4

ทิศทางการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

รายละเอียดแผนการดำ�เนินงานและงบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชือ่ งาน/โครงการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน/บริหารจัดการ
  1. หมวดค่าตอบแทน
  2. หมวดค่าใช้สอย
  3. หมวดค่าวัสดุ
  4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบแผนงาน/โครงการด�ำเนินงาน
1. โครงการ ตามมติ ครม.
  1.1 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน
แบบครบวงจร
     1.1.1 การจัดซื้อและจัดสรรที่ดิน
     1.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
  1.2 โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผู้ยากจน
     1.2.1 การแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผู้ยากจน
     1.2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
  1.3 โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�ำร่อง
5 ชุมชน
     1.3.1 การจัดซื้อและจัดสรรที่ดิน
     1.3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

จ�ำนวนเงินงบประมาณ

รวมทัง้ สิน้

เงินตามมติ
ครม.
400,427,037
400,427,037
233,253,535

เงินตามมติ
ครม.
12,705,100
16,440,300
5,407,700
8,251,700
907,900
1,873,000
500,000
-

เงินตามมติ
ครม.
26,962,311
2,035,400
536,000
1,499,400
71,000
12,827,160
-

39,667,411
18,475,700
5,943,700
9,751,100
907,900
1,873,000
71,000
413,754,197
400,427,037
233,253,535

228,423,535
4,830,000
86,032,687

-

-

228,423,535
4,830,000
86,032,687

80,332,687

-

-

80,332,687

5,700,000
44,785,501

-

-

5,700,000
44,785,501

42,145,501
2,640,000

-

-

42,145,501
2,640,000
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ชือ่ งาน/โครงการ
  1.4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดิน
จากการด�ำเนินนโยบายของรัฐ
2. โครงการตามภารกิจ
  2.1 โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
3. โครงการสนับสนุน
  3.1 โครงการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ประกาศและค�ำสั่งในการปฏิบัติงาน
3.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล
  3.3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้แก่คณะกรรมการฯ บจธ.
  3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
  3.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
งานบุคคล
  3.6 โครงการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
  3.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการท�ำงาน
เป็นทีม
  3.8 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้บุคคล
ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านที่ดินของ บจธ.
  3.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินในพื้นที่
ส�ำรวจ 36 พื้นที่/ชุมชน
  3.10 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินที่ไม่ใช้
ประโยชน์
  3.11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ บจธ.
  3.12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนิน
งานตลาดกลางที่ดิน
  3.13 โครงการส�ำรวจความพึงพอใจและพัฒนา
การให้บริการของ บจธ.
  3.14 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

จ�ำนวนเงินงบประมาณ

รวมทัง้ สิน้

เงินตามมติ
ครม.
36,355,314

เงินตามมติ
ครม.
-

เงินตามมติ
ครม.
-

36,355,314

-

500,000
-

1,560,000
1,560,000
9,350,000
-

1,560,000
1,560,000
9,850,000
-

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

-

770,000

770,000

-

-

100,000

100,000

-

-

50,000
50,000

50,000
50,000

-

-

40,000

40,000

-

-

70,000

70,000

-

-

705,000

705,000

-

-

285,000

285,000

-

-

680,000

680,000

-

500,000

-

500,000

-

-

6,300,000

6,300,000
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ชือ่ งาน/โครงการ

จ�ำนวนเงินงบประมาณ
เงินตามมติ
ครม.
-

เงินตามมติ
ครม.
-

4. แผนงานสนับสนุน
  4.1 งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของ บจธ.
  4.2 งานจัดท�ำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กร
  4.3 งานตรวจสอบภายใน
  4.4 งานสรรหากรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
400,427,037 29,645,400

รวมทัง้ สิน้

เงินตามมติ
ครม.
1,917,160
-

1,917,160
-

-

-

217,160
1,700,000

217,160
1,700,000

41,895,871

471,968,308
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รายนามคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค ป
์ ระกอบ

1. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ

2. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

3. นายทวีชัย ลิยี่เก
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดุกรมธนารักษ์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

4. นายสุรจิตต์  อินทรชิต
เลขาธิการส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรรมการ

5. นายประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายสมชาย ศิริสมฤทัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายประยงค์  ดอกล�ำใย

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10. นายสุบิน  จันทะคัด

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

11. นายสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ
(ผู้อ�ำนวยการ บจธ.)

กรรมการและเลขานุการ
(9 กันยายน 2558 – 23 มกราคม 2561)

12. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
(รักษาการผู้อ�ำนวยการ บจธ.)

กรรมการและเลขานุการ
(24 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2561)

13. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล
(ผู้อ�ำนวยการ บจธ.)

กรรมการและเลขานุการ

154 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

รายนามคณะอนุกรรมการที่สำ�คัญของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ประธานกรรมการ

2. นายประยงค์  ดอกล�ำใย

กรรมการ

3. นางประภาศรี  บุญวิเศษ

กรรมการ

4. นายวิชล  มนัสเอื้อศิริ

กรรมการ

5. นางอรอุไร  เงินรูปงาม

กรรมการ

6. ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลผู อ
้ �ำนวยการ

1. ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา

ประธานอนุกรรมการ

2. ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข

อนุกรรมการ

3. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล

อนุกรรมการ

4. นายทวีชัย ลิยี่เก  

อนุกรรมการ

5. นายประยงค์  ดอกล�ำใย  

อนุกรรมการ

6. ผู้อ�ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล        

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. นายทวีชัย ลิยี่เก

ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อ�ำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

อนุกรรมการ

3. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

อนุกรรมการ

4. พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์    

อนุกรรมการ

5. นายสมชาย ศิริสมฤทัย     

อนุกรรมการ

6. นายประสาน หวังรัตนปราณี

อนุกรรมการ

7. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
8. นางประชุม ซอมกระโทก  

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

9. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย  

เลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา
2. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

3. ผู้อ�ำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

อนุกรรมการ

4. นางปราณี สริวัฒน์

อนุกรรมการ

5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

อนุกรรมการ

6. รศ. ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์

อนุกรรมการ

7. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

อนุกรรมการ

8. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกลาง

อนุกรรมการ

9. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย  

อนุกรรมการ

10. ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการที่ดินรัฐ

อนุกรรมการ

11. ผู้อ�ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสรรหาผู อ
้ �ำนวยการ

1. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย

ประธานอนุกรรมการ

2. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล

อนุกรรมการ

3. นายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์

อนุกรรมการ

4. นางประชุม  ซอมกระโทก

อนุกรรมการ

5. ผู้แทนส�ำนักงาน ก.พ.ร.

อนุกรรมการ

6. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย

เลขานุการ
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คณะอนุกรรมการสรรหาผู ท
้ รงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์    

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวิทยา ฉายสุวรรณ

อนุกรรมการ

3. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

อนุกรรมการ

4. นายสมเกียรติ ตันทัตสวัสดิ์

อนุกรรมการ

5. ผู้แทนส�ำนักงาน ก.พ.ร.

อนุกรรมการ

6. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย        

เลขานุการ
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สถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวนกรรมการทัง
้ หมด
จ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข า้ ประชุม
100%

100%
90%

100%
80%

70%

12

จ�ำนวนกรรมการ
(ท่าน)

100%

90%

60%

100%
80%

70%

60%

82%

91%

91%

73%

73%

10
8
6
4
2

ประชุมครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
เดือน ต.ค.     ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.      ธ.ค.     ม.ค.    ก.พ.    ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.    มิ.ย.     ก.ค.     ก.ค.    ส.ค.     ก.ย.     ก.ย.
ป ี 2560

จ�ำนวนกรรมการ
ทัง
้ หมด

184

2561

จ�ำนวนกรรมการ
ทีเ่ ข า้ ประชุม

รอ
้ ยละกรรมการ
ทีเ่ ข า้ ประชุม

154 = 84%

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610 แฟกซ์ 02-2781148
Email : labai@labai.or.th

