สิ่งที่สงมาดวย 1
แบบแสดงรายการขอมูลงบประมาณของ บจธ.
หนวย : บาท
รายการ
1. งบประมาณจัดสรรประจำป 2565
- คาใชจายบุคลากร
- คาใชจายในการดำเนินงาน
- คาใชจายในการดำเนินโครงการ
2. งบประมาณสะสมของ บจธ.
- ประมาณการงบประมาณคงเหลือจากแผนป ๒๕๖4
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินสะสม
- เงินตนและดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
3. กองทุนสวัสดิการ
รวมทั้งสิ้น
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบประมาณ

รอยละ

53,484,900.00 48.94
13,166,200.00 12.05
15,318,700.00 14.02
25,000,000.00 22.87
36,619,670.31 33.51
6,000,000.00 5.49
21,739,960.56 19.89
8,879,709.75 8.12
19,187,447.07 17.56
109,292,017.38 100.00

หมายเหตุ : บจธ. ตองกันงบประมาณสำหรับคาชดเชยกรณีองคกรถูกยุบเลิก จำนวน 20,000,000 บาท
โดยเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการและงบประมาณสะสมของ บจธ. บางสวน
ตารางแสดงรายละเอียดคาใชจายดานบุคลากรทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการคาใชจาย
เงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหาร
เงินเลื่อนขั้น รอยละ 6
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการ
รวม

งบประมาณ (9 เดือน)
งบจัดสรร
งบสะสม บจธ.
13,166,200 1๓,๓๘๒,๙๘๐

หนวย : บาท
งบประมาณ (12 เดือน)
งบจัดสรร
งบสะสม บจธ.
13,166,200 22,232,670

๑,๓๓๘,๖๒๐
2,466,600
3,285,800
13,166,200 20,474,000
33,640,200

1,784,830
3,288,800
3,285,800
13,166,200 30,592,100
43,758,300

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สถาบันบริหาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

คำนำ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9
กำหนดไววาการบริหารราชการเพื่ อให เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ตอ ภารกิจของรัฐ ใหส วนราชการปฏิบัติดังนี้ (1) กอ นจะ
ดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติการไวเปนการลวงหนา (2) การกำหนดแผนปฏิบัติการของ
สวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละ
ขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ (3) สวนราชการตองจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งตอง
สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกิดผล
กระทบตอประชาชนใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดำเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการใหเหมาะสม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเปน
3 ระดับ ประกอบดวย
(1) แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเสนอ)
(2) แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนความมั่นคง (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ)
(3) แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวาง
ประเทศ เชน แผนของสวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยกำหนดให
ตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 โดยใชชื่อวา “แผนปฏิบัติการดานระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)/แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ระยะ
5 ป และรายป/แผนอื่นๆ” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายกอนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เชน พระราชบัญญัติ
พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เปนตน ไดกำหนดชื่อแผนไววา แผนแมบทดาน... แผนพัฒนา...
หรือแผนอื่นๆ จึงจะสามารถใชชื่อแผนตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้นๆ
สถาบันบริห ารจัดการธนาคารที ่ดิ น (องคก ารมหาชน) ไดจ ัดทำแผนปฏิบ ัติก ารประจำปง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ไดมีการทบทวน
ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ และรายละเอียดการนำเสนอใหมีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใชเปนคูมือและแนวทางใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันฯ ทั้ง ในมิติของการปฏิบัติงาน การใชจ ายงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหการดำเนินงานของสถาบันฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอไป
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บทสรุปผูบ ริหาร
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
หรือ บจธ. จัดทำขึ้นโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหสามารถบรรลุพันธกิจตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ภารกิจหลักของ บจธ. มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ : มาตรา 72 และ 73 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน
โดยการวางแผนการใชที่ดินของประเทศอยางเหมาะสม จัดใหมีมาตรการเพื่อกระจายการครอบครองที่ดินอยางเปน
ธรรม ชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ดินทำกิน, นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย, แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการ
ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินใหเกษตรกรสามารถเขาถึงได จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรที่เหมาะสม, แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็น : เศรษฐกิจฐานราก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นการปฏิรูป : 4 ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง เปนตน
เนื่องจากงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาแลว โดย บจธ. ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 53,484,900 บาท (หาสิบสามลานสี่แสนแปดหมื่นสี่พัน
เการอยบาทถวน)
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บจธ. มีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ
ผลผลิต กิจกรรม และคาเปาหมายที่กำหนดไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชเงินงบประมาณ
จาก 2 แหลงงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานจำนวน 11 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,366,500.00 บาท
ดังนี้
1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจาย 53,484,900.00 บาท
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) เงินงบประมาณสะสมคงเหลือของ บจธ.
22,881,600.00 บาท
เพื่อใหการดำเนินงานของ บจธ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง และอำนาจหนาที่ที่
กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ บจธ. จึงไดมีการทบทวน ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ ทั้งในมิติของการปฏิบ ัติงาน
การใชจายงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ใหมีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเปนกรอบทิศทางและเรงรัด
การดำเนินงานใหสำเร็จตามเปาหมายตอไป

1

สวนที่ 1
บทนำ
1.1 บจธ. กับการเปนองคการมหาชน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 128
ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2554 บจธ. เปนองคการมหาชนใน
กลุมที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป โดยนายกรัฐมนตรี เปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ถึงแมวา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ จะมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2554 แตเนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไมมนี โยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกั บการแกไขปญหา ที ่ ดิ นและการจัดตั้งธนาคารที่ดิน นายกรัฐ มนตรีในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ จึงยังมิไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนองคกรชุมชน
เพื่อเปนคณะกรรมการ บจธ. ในวาระเริ่มแรก จึงยังมิไดมีการดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทเฉพาะกาลที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 44 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ อันสงผลใหการดำเนินการจัดตั้ง บจธ. ดำเนินการไมแลวเสร็จและทำให
บจธ. ไมสามารถดำเนินการใดไดตามภารกิจและอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตอ มา เมื ่ อ วั นที ่ 22 พฤษภาคม 2557 สำนัก งานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ไดเ สนอ เรื่อ งดัง กลา วต อ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 44 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
โดยออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน ในคณะกรรมการ บจธ. ในวาระเริ่มแรก สงผลใหองคประกอบของคณะกรรมการ บจธ.
ในวาระเริ่ม แรกมีครบถวน และมีอ ำนาจหนาที่ในการดำเนินการใดๆ ตามภารกิจ ที่พ ระราชกฤษฎีก าจัดตั้งฯ
กำหนดได หลังจากนั้น จึงมีการสรรหาและแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทน
องคกรชุมชน ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยไดดำเนินการสรรหา และไดแตงตั้งผูอำนวยการ บจธ. เพื่อมาขับเคลื่อน
การดำเนินงานในวันที่ 8 กันยายน 2558
นับจากวันที่ บจธ. มีองคประกอบในการบริหารงานครบถวน (8 กันยายน 2558) บจธ. ไดเรงดำเนินงานตาม
ภารกิจเพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาลมาโดยลำดับ อยางไรก็ตาม บจธ. เปนเพียง กลไกชั่วคราวเพื่อจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน จึงมีกำหนดยุบเลิกเมื่อพนกำหนดระยะเวลา 5 ป โดยมีกำหนดยุบเลิก ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 และโดยที่
การเริ่มตนดำเนินงานของ บจธ. ลาชาไปถึง 3 ปเศษ ทำใหเหลือ ระยะเวลาดำเนินการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
กอนครบกำหนดเพียง 1 ปเศษ ซึ่งไมเพียงพอตอการจัดตั้งธนาคารที่ดินอันเปนภารกิจหลักของ บจธ. ดังนั้น เพื่อให
การดำเนินการตามวัตถุประสงคของ บจธ. เปนไปอยางตอเนื่อง และสามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินไดสำเร็จ จำเปนตองมี
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ บจธ. ตอไปใหเพียงพอตอการดำเนินภารกิจ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยขยาย
กำหนดยุบเลิกออกไปเปนวันที่ 8 มิถุนายน 2565 การขยายระยะเวลาดังกลาวทำให บจธ. สามารถดำเนินงานตอเนื่อง
จวบจนปจจุบัน โดยในหวงที่ผานมา บจธ. ไดเรงพัฒนาศักยภาพ ทั้งในดานการบริหารจัดการภายในองคกรและ
การใหบริการประชาชนใหสอดรับกับการดำเนินภารกิจในดานตางๆ ทั้งการกระจายการถือครองที่ดิน การจัดสรรใหมี
การใชประโยชนในที่ดิน อยางเหมาะสม รวมถึงการจัดตั้งธนาคารที่ดินใหเสร็จสมบูรณ
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1.2 วิสัยทัศน
“จัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน”
1.3 พันธกิจ
1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน
2. กระจายการถือครองที่ดินใหแกเกษตรกรหรือผูยากจน และสงเสริมใหเกิดประโยชนในที่ดิน อยางเต็มศักยภาพ
3. สรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ
4. บูรณาการขอมูลที่ดิน เพื่อปองกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดินและสงเสริมใหเกิดการใช
ประโยชนในที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
1.4 วัตถุประสงค
มาตรา 7 ใหสถาบันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. ดำเนินการเพื่อใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน และมีการใชประโยชนในที่ ดิน
อยางเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. รวบรวมข อมู ลที ่ ดิ นและเป นตั วกลางระหวางผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดินกับเจาของที่ดินที่ยังมิได
ใชประโยชนหรือเจาของที่ดินที่ยังไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินอยางเต็มที่
3. ประสานงานกั บหน วยงานของรั ฐเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินของเอกชน
ที่ไมไดใชประโยชนหรือใชประโยชนไมคุมคา เพื่อใหเกษตรกรและผูย ากจนไดใชประโยชนอยางทั่วถึงรวมทั้งสนับสนุน
ทางการเงินแกการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. สนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินรวมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยูอาศัยในรูปแบบโฉนด
ชุมชน
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน
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1.5 อำนาจหนาที่
มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหสถาบันมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ใหสินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแกเกษตรกร ผูยากจน ผูป ระสงคจะใชประโยชนในที่ดินองคกรชุมชน
หรือเครือขายองคกรชุมชน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
3. กอตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมใดทุกประเภทกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
4. โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิตางๆ
5. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ
6. ซื้อ จัดหา จำหนาย ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยนหรือดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิตางๆ
7. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
8. กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
9. ทำความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
10. ประสานงาน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำการวางแผนพัฒนาและการใชประโยชนในที่ดินแกหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
11. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารที่ดิน รวมทั้งเสนอแนะปญหา อุปสรรค และขอขัดของที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทาง
การแกไขตอคณะกรรมการ
12. เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดำเนินกิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของ
สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
13. เปนตั วแทนหรื อนายหน า หรื อมอบหมาย หรือวาจางใหบ ุคคลหรือนิติบ ุคคลอื่น ประกอบกิจการตางๆ
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน
14. เผยแพรและประชาสัมพันธการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
15. ดำเนินการอื่นใดที่จำเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันการเขารวมทุนตาม (7) และ
การกูยืมเงินตาม (8) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
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1.6 บทบาทและภารกิจ
บจธ. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบตางๆ เชน การกระจายการถือครองที่ดินการตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดิน การปองกันการสูญเสียสิทธิ รวมถึงการสรางกลไกในการบริหารจัดการที่ดินดวยการจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน กลาวคือ
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน บจธ. มีหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ใหจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเปนกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการที่ดิน เปนแหลงเงินทุนสำหรับเกษตรกรและผูยากจนที่เขาถึงไดงายและมีความ
คลองตัวสูง เพื่อใหเกษตรกรไดมีสิทธิในที่ดินและไดใชประโยชนในที่ดินอยางมั่นคงในรูปของธนาคาร เพื่อการกูยืมแก
เกษตรกรและผู ยากจนได มี ที่ ดินทำกิ นและที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เพื่อ คงสิทธิในที่ดินและสิ่ง ปลูก สราง เชน
การไถถอนจำนอง การไถทรัพยจากการขายฝาก และเพื่อการใชประโยชนในที่ดิน
2. การสรา งนวัตกรรมต น แบบ (Model) ในการลดความเหลื่อมล้ำดานที่ดินอยางยั่งยืน โดยทดลอง
การดำเนินงานในการลดความเหลื่อมล้ำดานที่ดิน ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ดังนี้
2.1 การกระจายการถือครองที่ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมในการ
ถือครองที่ดิน แกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทำกินของเกษตรกรและผูยากจนที่ไมมีที่ดินทำกินหรือมีไมเพียงพอ
ตอการประกอบอาชีพ เพื่อใหชุมชนสามารถใชประโยชนที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยูอาศัย โดยมีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินรวมกัน รวมทั้งเปนกรณีศึกษาเพื่อประโยชนในการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑการกระจาย
การถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืนตอไป
2.2 การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจ รวบรวมขอมูลดานสิทธิและการใชประโยชน
ในที่ดินระดับอำเภอทั่วประเทศ โดย บจธ. กำหนดเปาหมายในการเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ผูถือครองที่ดิน ผูไมมี
ที่ดินทำกิน ผูที่ไมไดใชประโยชนในที่ทำกิน ที่ถูกตอง เชื่อถือได ขอมูลมีความทันสมัย และเปนจริง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การปฏิรูปที่ดินประเภทตางๆ สนับสนุนการใชประโยชนในทีด่ ินตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การกำหนด
ภาษีท ี่ดิน ตลอดจนการสนับสนุนขอ มูลเชิงนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล และเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนในที่ดินอยางเต็มศักยภาพ ไมวาจะเปนการกระตุนใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินเพื่อใหเกิดความคุมคา
การจัดการการใชที่ดินใหถูกประเภท เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.3 การแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิ ใหความชวยเหลือประชาชนที่มีปญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินหรือ
สูญเสียสิทธิในที่ดินไปแลว จากการจำนอง การขายฝาก การถูกบังคับคดี โดยจัดซื้อที่ดินทีม่ ีศักยภาพในการใชประโยชน
และเหมาะสมกับการทำการเกษตรหรืออยูอาศัย และใหเกษตรกรเชาซื้อที่ดิน เนื่องจากปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ของเกษตรกรและผูยากจนทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง บจธ. จึงมุงหมายที่จะปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
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1.7 โครงสรางองคกร
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

กองตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาสถาบันฯ

ผูอำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ*

รองผูอำนวยการสายงานบริหาร
กองการเงินบัญชีและ
บริหารทุน
กองบริหารกลางและพัสดุ

กองกฎหมายและงานคดี

รองผูอำนวยการสายปฏิบัติการ

กองประชาสัมพันธและ
สื่อสารองคกร
กองทรัพยากรบุคคล

กองพัฒนาสงเสริมศักยภาพ
ชุมชน

กองบริหารสินเชื่อ

กองบริหารจัดการที่ดิน 1

กองบริหารจัดการ
สารสนเทศและฐานขอมูล

กองบริหารจัดการที่ดิน 2

กองการตลาด

กองนโยบายและแผน
กองประเมินราคาทรัพยสิน
ตามมติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
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1.8 การแบงสวนงานตามภารกิจ
1. สายงานบริหาร
1.1 กองการเงิน บัญชี และบริหารเงินทุน มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานการเงิน มีหนาที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง บริหารเงินคงเหลือใหมสี ภาพคลองและเกิดผลตอบแทนที่
เหมาะสม พัฒนาระบบการเงิน ควบคุมดูแล การรับเงิน จายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับ
การเงิน
งานบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบวิเคราะหสถานะการเงินของ บจธ. พัฒนาระบบบัญชี ตรวจสอบและควบคุม
การเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและหลักเกณฑของ บจธ. จัดทำบัญชี รายงานทางการเงินและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรายงานตอสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหนวยงานอื่น
เก็บรักษาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการเงิน ควบคุมดูแล รักษาเอกสารทางบัญชี
งานบริหารทุน มีหนาที่บริหารสภาพคลอง ศึกษา วิเคราะห และจัดทำรายงานการวิเคราะหตนทุนที่
เหมาะสมในการดำเนินการธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให
สินเชื่อของ บจธ. เพื่อใหการดำเนินงานของ บจธ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
1.2 กองบริหารกลางและพัสดุ มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานเลขานุการ มีหนาที่เปนกองเลขานุการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการ และผูบริหาร
ของ บจธ. ใหมีประสิทธิภาพ โดยดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการ และผูบริหาร อำนวยการประชุม
คณะกรรมการ การประชุมระดับนโยบายที่เกี่ยวของ
งานบริหารงานกลาง มีหนาที่ดำเนินการดานงานธุรการและงานสารบรรณกลางของ บจธ. เชน งานรับสง
หนังสือเอกสาร รางหนังสือ เปนตน
งานพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบใหบริการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจาง งานซอมบำรุงรักษา งานตรวจสอบ
การรับจายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ งานดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัฒนา
ระบบงานและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หนวยงานตางๆ ใน บจธ.
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
1.3 กองประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานประชาสัมพันธ มีหนาที่จัดทำแผนประชาสัมพันธสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามวิสัยทัศนของ บจธ. และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรสรางความรวมมือ ติดตอ ประสานงาน
กับ หนวยงานที ่ เ กี ่ ยวข อ งกั บ การประชาสั ม พันธ การสื่อ สารองคก ร และวิเ ทศสัม พันธ ทั้ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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1.4 กองกฎหมายและงานคดี มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินและงานพัฒนากฎหมายมีหนาที่รางและแกไข กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คำสั่ง ประกาศ ตลอดจนกฎและหลักเกณฑตางๆ ของ บจธ.
งานตรวจรางนิติก รรมสัญญาและงานใหคำปรึก ษากฎหมาย มีหนาที่ยกรางหรือแกไข สัญ ญาตางๆ
ตลอดจนหนังสือ ขอตกลง ที่มีผลกอใหเกิดนิติสัมพันธกับ บจธ. ตีความวินิจฉัยปญหากฎหมาย ใหคำปรึกษาแนะนำ
และใหความเห็นทางกฎหมายแกหนวยงานภายในและภายนอก
งานคดี มีหนาที่ฟองรอง ตอสูคดี เขาวาตาง แกตาง เปนโจทยรวมหรือจำเลยรวม ทั้งในคดีเพง คดีอาญา
คดีปกครอง คดีทุจริต และทุกประเภท แจงความรองทุกข กลาวโทษ หรือรองขอ ประสานงานใหพนักงานสอบสวน
เจาหนาที่รัฐผูมีอำนาจ พนักงานอัยการ ตลอดจนวาจางทนายความเขามาดำเนินคดีแทนในคดีทุกประเภทในศาลทุกศาล
งานด านสอบสวนข อเท็ จจริ ง วิ นัย และความรับผิดทางละเมิดของผูปฏิบัติงาน มีห นาที่รับ ผิดชอบ
กระบวนการและประสานงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง การจัดทำสำนวน การสอบสวน
ในเรื่องตางๆ ของ บจธ.
นอกจากนี้ ใหมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผูบริหาร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมายและดานคดี หรือไดรับมอบหมาย
1.5 กองทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานบริหารทรัพยากรบุคล มีหนาที่จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผน อัตรากำลังใหสอดคลอง
กับโครงสรางองคกร ดำเนินการสรรหาบุคคล จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูปฏิบัติงาน และตอสัญญา
จาง บริหารเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน พัฒนาระบบสวัสดิการ จัดระบบ ฐานขอมูลบุคคล ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิท ธิประโยชนของผูป ฏิบัติงาน บริหารงบประมาณ
ดานบุคลากรของ บจธ. สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล มี ห นาที่จ ัดทำแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาบุคลากรเพื ่อ พัฒ นาความรู
ความสามารถ ทักษะ และจิตสำนึกของผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมวัฒนธรรม
องคกรและผูปฏิบัติงาน
งานสรรหาคณะกรรมการ บจธ. และผูอำนวยการ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
1.6 กองนโยบายและแผน มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานดานการจัดทำแผนยุท ธศาสตรและงบประมาณ มีห น าที่จ ัดทำยุท ธศาสตร แผนงาน และ
งบประมาณ บจธ. วิเคราะหงบประมาณเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประสานหนวยงานระดับนโยบาย และหนวยงานกำกับดูแล
งานด านการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน มีห นาที่พัฒนาตัวชี้วัดการบริหาร ความเสี่ยง
ตัวชี้วัดดานการควบคุมภายใน การติดตามและการรายงานผล รวมทั้งงานประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และ งานศึกษาวิจัย
และพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บจธ.
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งานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีห นาที่ก ำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบ ัติต าม
แผนงาน/โครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของ บจธ. เปน
ประจำ ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
งานพั ฒ นากระบวนการปฏิ บ ั ต ิง าน มี ห น า ที ่ ศ ึก ษา รวบรวม และวิ เ คราะหป  ญ หาที่ ม ี อ ยูของ
กระบวนการปฏิบัติงานของ บจธ. เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง ตลอดจนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ าน
ของธุรกรรมหลัก ตลอดจนกระบวนการงานสนับสนุนอื่นๆ ของ บจธ. ใหเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ใหมีหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2. สายงานปฏิบัติการ
2.1 กองบริหารจัดการที่ดิน 1 และ 2 มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานจัดซื้อที่ดิน มีหนาที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยดำเนินการตาม
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดำเนินการดานนิติกรรม สัญญาตางๆ การจดทะเบียนสิทธิ
การโอน การไถถอน ที่เกี่ยวของ
งานเชาที่ดิน มีหนาที่ดำเนินการเชาที่ดินของภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการตามภารกิจของ บจธ.
โดยดำเนินการตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวของ ดำเนินการดานนิติกรรม สัญญาตางๆ การจดทะเบียน
สิทธิ การโอน การไถถอน ที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
งานจัดสรรที่ดิน มีหนาที่จัดสรรที่ดินใหเกษตรกรและผูยากจน ใหไดใชประโยชนอยางทั่วถึง
งานพัฒนาที่ดิน มีหนาที่จัดทำแผน และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ดำเนินการสนับสนุนใหองคกร
ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินรวมกัน ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาที่ดินของ
เกษตรกรและผูยากจน ติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ในดานการพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด อาทิ การปรับปรุงพื้นที่หรือโครงสรางพื้นฐาน ตรวจสอบ คุณสมบัติองคกรชุมชน กลุมบุคคล หรือบุคคล ที่
ประสงคขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหผูอำนวยการมีอำนาจออกคำสัง่ กำหนดหนาที่รบั ผิดชอบ ระหวางกองบริหาร จัดการที่ดิน ๑ และ ๒
2.2 กองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานพัฒนาอาชีพสงเสริมศักยภาพชุมชน มีหนาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห จัดทำแผนการดำเนินงาน
ในการสงเสริมศักยภาพองคกรชุมชนในดานตางๆ พัฒนาอาชีพ พัฒนาชองทาง และดำเนินการสงเสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนทั้งในชนบทและชุมชนเมือง ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี สนับสนุน
การมีส วนรวมของประชาชนและองคกรชุม ชนในทุก ภาคสวน ในการกำหนดแนวทางการพัฒ นาองคก รชุมชน
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ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพื่อนำมาใชประโยชนในเชิงพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคกรชุมชน
งานพัฒนาและฟนฟูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได มีหนาที่ติดตามสินเชื่อ คาเชา จากเกษตรกร และผูยากจน
ที่ไดรับสินเชื่อจาก บจธ. ซึ่งสถานะหนี้อยูในระดับที่ตองดำเนินการฟนฟูหรือการประนอมหนี้ โดยตองดำเนินการ
พัฒนาอาชีพและสงเสริมศักยภาพ เพื่อใหมีรายไดและกลับมาชำระหนี้คืนแก บจธ. และสามารถ พึ่งพาตนเองได
งานติดตามกำกับดูแลโครงการ/เกษตรกรที่ไดรับสินเชื่อจาก บจธ. การดำเนินการตาม ระเบียบขอบังคับ
ของหนวยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและหรือ บจธ. ตลอดจนโครงการ/แผนงาน ที่ไดเสนอตอ บจธ. จัดทำรายงานผลการ
กำกับดูแลเสนอตอผูอำนวยการ รวมทั้งจัดทำขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง แกไขเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนให
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดอยางยั่งยืนและมั่นคง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.3 กองบริหารสินเชื่อ มีอำนาจหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
งานบริหารสินเชื่อ มีหนาที่บริหารทุนและสินเชื่อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ ของ บจธ. ในการกระจาย
การถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน และมีการใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม พัฒนาธุรกรรมทางดานสินเชื่อ
ติดตอกับผูยื่นคำขอและรับคำขอสินเชื่อ ตรวจสอบคำขอสินเชื่อ เก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ที่เกี่ยวของ
วิเคราะหและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยดำเนินการตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
งานดานพิธีการสินเชื่อ มีหนาที่ดานนิติกรรมสัญญาตางๆ การจดทะเบียนสิทธิ การโอน การไถถอน และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
งานติดตามสินเชื่อ มีหนาที่ติดตามการชำระเงิน /คาเชา จากเกษตรกร/ ผูยากจนที่ไดรับสินเชื่อจาก บจธ.
ซึ่งมีสถานะหนี้อยูในภาวะปกติและยังไมไดปรับชั้นเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.4 กองการตลาด มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานการตลาด มีหนาที่วางแผนการตลาด ติดตอ/ประสานงาน กับหนวยงานตางๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
เพื่อหาชองทางการจำหนายสินคา ใหกับเกษตรกรหรือผูยากจนที่ไดรับสินเชื่อจาก บจธ. และหรือเขารวมโครงการ
จัดสรรที่ดินกับ บจธ.
งานตลาดกลางที่ดิน มีหนาที่ดูแลงานดานการเปนตลาดกลางที่ดิน การติดตอ ประสาน ระหวางเจาของ
ที่ดิน และกลุมเกษตรที่ประสงคจะใชท ี่ดิน ตลอดจนการสนับสนุน และหรือชวยเหลือ เกี่ยวกับ ขอตกลงการใช
ประโยชนในที่ดินรูปแบบตางๆ รวมถึงการใหสินเชื่อในรูปแบบตางๆ แกเกษตรกร/ ผูประสงคจะใชที่ดิน ไดแก การเชา
ซื้อ เชาหรือเชาชวง ภายใตสัญญา อัตราราคา และขอตกลงตางๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.5 กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานขอมูล มีอำนาจหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
งานสารสนเทศ มีหนาที่ประสานการจัดทำและติดตามการดำเนินงาน แผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ บจธ. จัดการดูแลการใช และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย รวมถึง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการความรูดานสารสนเทศ
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งานฐานขอมูล มีหนาที่พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของ บจธ. เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน
และการตัดสินใจ การใหบริการขอมูล ความรู รายงานเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับงานพัฒนาโดยชุมชน ทองถิ่น สนับสนุน
งานพัฒนาองคความรู จัดการความรูและติดตามประเมินผล วางแผนดำเนินการบริหาร จัดการฐานขอมูลงานพัฒนา
ฐานขอมูลงานบริหาร ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ องคกรชุมชนและภาคีพัฒนา รวมทั้งการดูแลรักษา ปรับปรุงแกไข
ระบบฐานขอมูลใหสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหบริการ คำปรึกษาแนะนำ
ในการจัดการฐานขอมูล
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.6 กองประเมินราคาทรัพยสิน มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
กองประเมินราคาทรัพยสิน มีหนาที่ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ในการใหไดมาซึ่งราคา
ประเมินทรัพยสินตามหลักเกณฑที่ บจธ. กำหนด รวมทั้งการพิจารณาและใหความเห็น เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของราคาทรัพยสินที่ บจธ. จะดำเนินการจัดหามาดำเนินโครงการการกระจายการถือ ครองที่ดินตามพันธกิจของ
บจธ.
นอกจากนี้ ใหมีหนาที่ประสานงานและกำกับดูแลการประเมินราคาทรัพยสินใหเปนไปตาม มาตรฐาน
วิชาชีพ และหรือหลักเกณฑที่ บจธ. กำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3. กองตรวจสอบภายใน รับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
กองตรวจสอบภายใน มีอ ำนาจหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีการตรวจสอบ ตามพระราชกฤษฎีกา
ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายและนโยบายตามยุทธศาสตรงานของ บจธ. เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และ สินเชื่อ การพัสดุ
และทรัพยสิน วิเคราะหระบบการบริหารจัดการ และระบบควบคุมภายใน เสนอแนะ แนวทางและมาตรการเพื่อ
พัฒนาระบบงานที่เปนประโยชนตอ บจธ. ติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ใหคำปรึกษาและประสานหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานรับตรวจสอบภายในและหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ตลอดจนทำหนาที่เปนเลขานุการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงาน
และเสนอผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บจธ. และฝายบริหาร และปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่ เ กี่ยวของหรือ ได รั บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ฝายบริหาร เพื่อ ใหก ารบริห ารงานของ บจธ.
มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
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สวนที่ 2
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณที่ บจธ. ใชในการดำเนินกิจกรรมเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบดวยงบประมาณจาก 2 แหลง โดยมีวงเงินงบประมาณรวม เปนดังนี้
แหลงงบประมาณ
1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) งบประมาณสะสม ของ บจธ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
กิจกรรม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบดำเนินโครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณจัดสรร
เงินสะสม
13,166,200.00
20,474,000.00
11,818,700.00
1,777,600.00
28,500,000.00
630,000.00
53,484,900.00
22,881,600.00
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งบประมาณ
53,484,900.00 บาท
22,881,600.00 บาท
76,366,500.00 บาท
รวมงบประมาณ
33,640,200.00
13,596,300.00
29,130,000.00
76,366,500.00

ตารางรหัสงบประมาณสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 7 มิถุนายน 2565)
รหัสปงบประมาณ

1

6

2

5

รหัสงบประมาณ

3

1

4

0

ชื่องาน/โครงการ

5

1

ปงบประมาณ 2565 (9 เดือน)
งบประมาณจัดสรร

เงินทุนสะสม

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

53,484,900.00

22,881,600.00

76,366,500.00

งบบุคลากร

13,166,200.00

20,474,000.00

33,640,200.00

1. หมวดเงินเดือน

13,166,200.00

14,721,600.00

27,887,800.00

เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

13,166,200.00

14,721,600.00

27,887,800.00

2. หมวดสวัสดิการ

-

5,752,400.00

5,752,400.00

6

5

2

0

1

สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น

-

3,285,800.00

3,285,800.00

6

5

2

0

2

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

-

2,466,600.00

2,466,600.00

1,777,600.00

13,596,300.00

งบดําเนินงาน/บริหารจัดการ

11,818,700.00

1. หมวดคาตอบแทน

2,500,000.00

-

2,500,000.00
1,200,000.00

6

5

3

0

1

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ที่ปรึกษา)

1,200,000.00

-

6

5

3

0

2

คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

6

5

3

0

3

คาตอบแทนอื่น (เชน คณะกรรมการสรรหาฯ คณะทํางาน เปนตน )

300,000.00

-

300,000.00

2. หมวดคาใชสอย

8,058,200.00
4,497,300.00

1,419,600.00

9,477,800.00
4,497,300.00

6

5

4

0

1

คาเชาสถานที่สํานักงาน

6

5

4

0

2

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาพาหนะเดินทาง, คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาทางดวน)

6

5

4

0

3

คารับรองและพิธีการ

300,000.00

-

300,000.00

6

5

4

0

4

คาผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

200,000.00

-

200,000.00

6

5

4

0

5

คาเชาบริการพื้นที่ (Internet Data Center)

153,000.00

-

153,000.00

6

5

4

0

6

คาบริการ Antivirus

55,000.00

-

55,000.00

6

5

4

0

7

คาเชาโดเมน Labai.or.th

700.00

-

700.00

6

5

4

0

8

คาเชาพื้นที่เก็บเว็บไซต

6

5

4

0

9

คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย เชน เครื่องแมขาย (Server), แหลงเก็บขอมูล (Storage), ระบบเครือขาย บจธ.

125,000.00

-

125,000.00

6

5

4

1

0

คาเชาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

180,000.00

-

180,000.00

6

5

4

1

1

คาตออายุสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร (License) ของอุปกรณรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) (บจธ.)

400,000.00

-

400,000.00

6

5

4

1

2

คาจางเหมาบริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

-

300,000.00

300,000.00

6

5

4

1

3

คาเชาโปรแกรมระบบการติดตอสื่อสารรับ -สงขอมูลภาพและเสียง (Video Conference)

-

25,000.00

25,000.00

-

300,000.00

2,500.00
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4,500.00

300,000.00

7,000.00

รหัสปงบประมาณ

รหัสงบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ

ปงบประมาณ 2565 (9 เดือน)
งบประมาณจัดสรร

เงินทุนสะสม

รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

5

4

1

4

คาเชาบริการระบบรางหนังสือและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส

-

210,000.00

210,000.00

6

5

4

1

5

คาบริการ Line Official

-

15,000.00

15,000.00

6

5

4

1

6

คาเชาพื้นที่คราวดวางระบบเพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน

-

200,000.00

200,000.00

6

5

4

1

7

คาจางเหมาทําความสะอาด

6

5

4

1

8

คาเชายานพาหนะ

6

5

4

1

9

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

6

5

4

2

0

คาน้ําดื่ม

-

45,000.00

45,000.00

6

5

4

2

1

คาบํารุงโปรแกรมเงินเดือน

-

100,000.00

100,000.00

6

5

4

2

2

คาบํารุงโปรแกรมบัญชี

-

8,600.00

8,600.00

6

5

4

2

3

คาบริการสํารองขอมูลของ บจธ.

300,000.00

170,000.00

470,000.00

6

5

4

2

4

คาใชสอยอื่นๆ (คาซอมแซมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร/วัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร เปนตน )

38,400.00

41,500.00

79,900.00

3. หมวดคาวัสดุ

200,000.00

283,000.00

483,000.00

200,000.00

270,000.00

-

270,000.00

1,221,300.00

-

1,221,300.00

315,000.00

-

315,000.00

200,000.00

6

5

5

0

1

คาวัสดุสํานักงาน

6

5

5

0

2

คาวัสดุคอมพิวเตอร

-

200,000.00

200,000.00

6

5

5

0

3

คาวัสดุงานบาน งานครัว

-

10,000.00

10,000.00

6

5

5

0

4

คาเชื้อเพลิงและหลอลื่น

-

50,000.00

50,000.00

6

5

5

0

5

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

-

3,000.00

3,000.00

6

5

5

0

6

คาวัสดุอื่น ๆ (สํารองไวสําหรับกรณีฉุกฉิน เชน อุปกรณไดรับความเสียหาย)

-

20,000.00

20,000.00

75,000.00

1,135,500.00

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

1,060,500.00
630,000.00

-

630,000.00

6

5

6

0

1

คาไฟฟา

6

5

6

0

2

คาน้ําประปา

10,500.00

5,000.00

15,500.00

6

5

6

0

3

คาโทรศัพท

210,000.00

20,000.00

230,000.00

6

5

6

0

4

คาบริการระบบอินเตอรเน็ต

140,000.00

20,000.00

160,000.00

6

5

6

0

5

คาสาธารณูปโภคอื่นๆ (ไปรษณีย, แฟกส)

70,000.00

30,000.00

100,000.00

28,500,000.00

630,000.00

29,130,000.00

งบแผนงาน/โครงการดําเนินงาน
6

5

7

0

1

โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงค ลักษณะทํานองเดียวกับธนาคารที่ดิน

6

5

7

0

2

โครงการพัฒนากฎหมาย

6

5

7

0

3

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล

2,300,000.00
-
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-

-

2,300,000.00

-

5,000.00

5,000.00

รหัสปงบประมาณ

รหัสงบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ

ปงบประมาณ 2565 (9 เดือน)
งบประมาณจัดสรร

เงินทุนสะสม

รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

5

7

0

4

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร

-

200,000.00

200,000.00

6

5

7

0

5

โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของ บจธ.

-

5,000.00

5,000.00

6

5

7

0

6

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรับรูความเขาใจ

-

400,000.00

400,000.00

6

5

7

0

7

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกร PMQA

-

20,000.00

20,000.00

6

5

7

0

8

โครงการพัฒนาระบบประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ.

-

-

-

6

5

7

0

9

โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูล .

-

-

-

6

5

7

1

0

โครงการจัดทําและพัฒนางานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

-

-

-

6

5

7

1

1

โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน

6

5

7

1

2

6

5

7

1

6

5

7

1

25,000,000.00

-

25,000,000.00

โครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน

600,000.00

-

600,000.00

3

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

400,000.00

-

400,000.00

4

โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน

200,000.00

-

200,000.00

หมายเหตุ : ขอถัวจายเงินงบประมาณในหมวดเดียวกัน
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงค
ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองกฎหมายและงานคดี

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวนันทรัตน จีนเทห
2. นายเศรษฐภัทร กรีกุล
3. นายนิธิวัชร อิทธิวัฒนพงศ
4. นางสาวจิราภรณ อองรัตนา
5. นายกุลเดช กุลเจริญ
6. นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนา
7. นางสาวศิริรัตน กลิ่นแกว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 2,300,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ของธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกัน
กับธนาคารที่ดิน ใหกับหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียตามราง
พระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ทบทวน
หรือจัดทำรางกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคลักษณะทำนองเดียวกับ
ธนาคารที่ดิน พรอมทั้งจัดประชุมผูที่เกี่ยวของรางกฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดินกับหนวยงานภาครัฐองคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย และดำเนินการขอขยายเวลาการดำเนินงานของ บจธ. ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหภารกิจในการ
ผลักดันการจัดธนาคารที่ดินหรือองคก รอื่นที่มีวัตถุป ระสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับ ธนาคารที่ดิน สำเร็จตาม
วัตถุประสงคของ บจธ.
2. วัตถุประสงค
2.1 ทบทวนกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานอง
เดียวกันกับธนาคารที่ดิน
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2.2 จัดทำรางกฎหมายลำดับ รองในการจัดตั้ง ธนาคารที่ดินหรือ องคก รอื่นที่มีวัตถุป ระสงคในลั ก ษณะทํานอง
เดียวกันกับธนาคารที่ดิน
2.3 ประชุม ผูที่เกี่ยวขอ งรางกฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลัก ษณะทํานอง
เดียวกันกับธนาคารที่ดินกับหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย
2.4 ชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจของหนวยงานธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานอง
เดียวกันกับ ธนาคารที่ ดิน ให กั บ หน วยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือ ผูที่มีสวนได
สวนเสียไดทราบอยางทั่วถึง
2.5 ขอขยายเวลาการดำเนินงานของ บจธ. ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริห าร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
หนวยงานภาครัฐ องคก รภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวของกับ การ
ธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
5. ผลผลิต
5.1 รายงานรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
5.2 รายงานการชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ใหกับหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวน
ตางๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย
6. ผลลัพธ
6.1 ธนาคารที่ ดิ น หรือ องคก รอื่ นที่ มี วัต ถุ ป ระสงคในลั ก ษณะทํา นองเดีย วกั น กับ ธนาคารที่ดิ น มี ก รอบและ
สาระสำคัญ ในการรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
6.2 ธนาคารที่ดินหรือ องคก รอื่ นที่ มี วัตถุป ระสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับ ธนาคารที่ดิน มีรางกฎหมาย
ลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
6.3 ประชุมเพื่อใหเกิดแนวรวมในการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
6.4 สถาบันบริหาจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินงานของ บจธ.
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7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 สำรวจ/ทบทวนรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้งธนาคาร
ที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคาร
ที่ดิน
7.2 จัดลำดับความสำคัญของรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับ
ธนาคารที่ดิน พรอมทั้งจัดทำแผนเพื่อเสนอผูบริหาร
7.3 จัดทำกรอบและสารสำคัญพรอมทั้งดำเนินการรางกฎหมายลำดับรอง
7.4 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของกับกฎหมายลำดับรอง ตามรางพระราชบัญญัติ
สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
และยั่งยืน พ.ศ. .... โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูที่มีความ
153,000
เชี่ยวชาญทางดานการรางกฎหมาย เขารวมการประชุมในการจัดทำราง
กฎหมายตามรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจาย
การถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
7.5 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการทบทวน/รับฟงความคิดเห็น ใน
การจัดทำรางกฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประ
สงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน (จำนวน 10 ฉบับ) โดยมี 547,000
กระบวนการการมีส วนรวม เชน การลงพื้นที่ ในภาคต าง การรับ ฟ งทาง
ระบบออนไลน บนเว็บไซต หรือจัดทำเปนหนังสือ
7.6 จัดประชุมหรือเขารวมประชุมชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ของ
ธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับ
ธนาคารที่ ดิ น ตามรา งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั นบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และ
กระจายการถื อ ครองที่ ดิ น อย า งเป น ธรรมและยั่ ง ยื น พ.ศ. .... ให กั บ
หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย
- ดำเนินการเขารวมชี้แจงเกี่ยวรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการ
1,500,000
ทีด่ ินและกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ใน
กรณี ที่จำเป นตองมี การจั ดประชุม/สั มมนา/บรรยาย/ชี้ แจง เพื่ อให เกิ ด
ความเขาใจ เกี่ยวกับรางพระราชบัญญั ติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและ
กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามความคืบหนาการเสนอ
รางพระราชบัญ ญัติสถาบันบริห ารจัดการที่ดิ นและกระจายการถือครอง
ที่ดิ นอย างเป นธรรมและยั่ งยื น พ.ศ. .... เพื่ อพิ จารณา/ติ ด ตาม/รวมกั บ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4



-

-



-

-





-



















กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

บจธ. ในการชี้ แ จงในสาระสำคั ญ /ผลักดั น ร างพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
บริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน
พ.ศ. ....
7.7 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการรางกฎหมายในการดำเนินการ
ขอขยายกำหนด เวลาการดำเนินงานของ บจธ. ตามความในมาตรา 40
100,000
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.8 รายงานสรุปโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,300,000

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4





-

-

-



หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

เชิงปริมาณ
8.1 สำรวจ/ทบทวนรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานอง
เดียวกันกับธนาคารที่ดิน
8.2 จั ด ประชุ มผู ที่ เกี่ ย วข องกั บ กฎหมายลำดั บ รอง ตามร า ง
พระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือ
ครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
8.3 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการทบทวน/รับฟงความ
คิดเห็น ในการจัดทำรางกฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ ดินหรือ
องคก รอื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคในลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ
ธนาคารที่ดิน (จำนวน 10 ฉบับ)
8.4 จัดประชุมหรือเขารวมประชุมชี้แจงนโยบายและบทบาท
ภารกิ จ ของธนาคารที่ ดิ นหรื อองคกรอื่น ที่ มีวัต ถุ ป ระสงคใน
ลั ก ษ ณ ะทํ าน อ ง เดี ย วกั น กั บ ธน าค ารที่ ดิ น ต าม ร า ง
พระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือ
ครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ใหกับหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย
8.5 จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการรางกฎหมายในการ
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12

12

12

36 ฉบับ

3

3

3

9 ครัง้

1

1

1

3 ครัง้

5

2

5 ครัง้

-

2 ครัง้

คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

เชิงปริมาณ
ดำเนินการขอขยายกำหนด เวลาการดำเนินงานของ บจธ. ตาม
ความในมาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม
เชิงคุณภาพ
8.6 รอยละร อยของเล มรายงานร างกฎหมายลำดั บ รองเพื่ อ
เตรียมการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
8.7 รอยละรอยของเลมรายงานการจัดประชุมหรือเขารวมการ
ประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายและบทบาทภารกิ จ ให กับ หน ว ยงาน
ภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย ตามรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการ
ที่ดินและกระจายการถือครองที่ ดินอยางเปนธรรมและยั่งยื น
พ.ศ ....

-

-

1

1 ฉบับ

-

-

1

1 ฉบับ

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 บจธ. สามารถชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ของธนาคารที่ดนิ หรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ตามรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน
อยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ใหกับหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ
9.2 มีกรอบและสาระสำคัญ และมีรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองคกรอื่นที่มี
วัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
9.3 สถาบันบริหาจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินงานของ บจธ.
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานรางกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตัง้ ธนาคารที่ดิน
10.2 รายงานการชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ใหกับหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และภาค
สวนตางๆ หรือผูท ี่มสี วนไดสวนเสีย
10.3 ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินงานของ บจธ.
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ

11.1 สำรวจ/ทบทวนรางกฎหมายลำดับ
รองเพื่ อเตรีย มการจั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น
หรื อ องคก รอื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ น
ลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
11.2 จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของร า ง
กฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดนิ หรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประ
สงคใ นลั ก ษ ณ ะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ
ธนาคารที่ ดิ น พร อมทั้ ง จั ด ทำแผนเพื่ อ
เสนอผูบริหาร
11.3 จั ด ทำกรอบและสารสำคั ญ พรอม
ทั้งดำเนินการรางกฎหมายลำดับรอง
11.4 จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู ที่ เกี่ ย ว ข อ ง กั บ
ก ฎ ห ม า ย ล ำ ดั บ ร อ ง ต า ม ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั นบริห ารจั ด การ
ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

-

-

-

-

-

1 ฉบับ

-

-

1 ฉบับ

-

แผนงาน
แผนเงิน

-

-

-

-

แผนผลผลิต

1 ฉบับ

-

-

1 ฉบับ

-

-

1 ฉบับ

-

153,000

คณะทำงานกฎหมายลำดับรอง
- คาตอบแทน (5 คน x 2,000
x 9 ครั้ง) = 90,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 350 x 9 ครั้ง) =
31,500
- คาพาหนะเดินทาง (3,500 x
9 ครั้ง) = 31,500

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน

-

1 ฉบับ

แผนเงิน

51,000

51,000

51,000

แผนผลผลิต

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง
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กิจกรรมของโครงการ

11.5 จั ด ป ระ ชุ ม ผู ที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ
ดำเนิ นการทบทวน/จัดทำรางกฎหมาย
การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มี
วัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกัน
กับธนาคารที่ดิน จำนวน 10 ฉบับ
11.6 จั ด ประชุ ม หรื อ เข า ร ว มประชุ ม
ชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจ ของ
ธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประ
สงคใ นลั ก ษ ณ ะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ
ธนาคารที่ ดิ น ตามร างพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจาย
การถื อ ครองที่ ดิ นอย า งเป น ธรรมและ
ยั่งยืน พ.ศ. .... ใหกับหนวยงานภาครัฐ
องคกรภาคประชาสังคม และภาคสวน
ตางๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย
11.7 จั ด ป ระ ชุ ม ผู ที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ
ด ำ เนิ น ก า ร ร า ง ก ฎ ห ม า ย ใน ก า ร
ดำเนิ น การขอขยายกำหนด เวลาการ
ดำเนิ น งานของ บจธ. ตามความใน
มาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบั น บริ ห ารจั ด การธนาคารที่ ดิ น
(องค ก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

182,000

182,000

183,000

547,000

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

-

-

-

แผนงาน
แผนเงิน

500,000

500,000

แผนผลผลิต

500,000

5 ครั้ง

แผนงาน
แผนเงิน

รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

50,000

50,000

-

- จั ด ประชุ ม คณะอนุ กรรม
การฯ จำนวน 9 ครั้ง
1,500,000
- เข าร ว ม ป ระชุ ม ชี้ แ จ ง
นโยบายและบทบาทภารกิจ

5 ครั้ง

-

-

-

100,000

คาจัดประชุมเพื่อดำเนินการ
รา งกฎหมายในการดำเนิ น
การขอขยายกำหนด เวลา
การดำเนินงานของ บจธ.
-

แผนผลผลิต

2 ครั้ง

-
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2 ครั้ง

กิจกรรมของโครงการ

11.8 รายงานสรุปโครงการ
รวมงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
783,000

783,000

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฉบับ
734,000

รวม
1 ฉบับ
2,300,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ
-

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการพัฒนากฎหมาย

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองกฎหมายและงานคดี

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวนันทรัตน จีนเทห
2. นายเศรษฐภัทร กรีกุล
3. นายนิธิวัชร อิทธิวัฒนพงศ
4. นางสาวจิราภรณ อองรัตนา
5. นายกุลเดช กุลเจริญ
6. นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนา
7. นางสาวศิริรัตน กลิ่นแกว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: -

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหมีการพัฒ นากฎหมายภายในของ บจธ. โดยเฉพาะ ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคําสั่งให
ทันสมัยสอดคลองกับภารกิจขององคกรและเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของ บจธ. ใหสามารถดำเนินภารกิจไดอยาง
คลองตัว สามารถบริการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งของ บจธ. ใหมีความทันสมัย สอดคลองและ
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัตงิ านตามอำนาจหนาที่
2.2 เพื่อใหมีกฎหมายภายในองคกรทีส่ อดคลองกับกฎหมายภายนอก
2.3 เพื่อทบทวนความเหมาะสมของขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคําสั่งใหมีความเหมาะสม และ
ยกเลิกขอบังคับระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งที่ไมมีความเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับการปฏิบัตงิ าน
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
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4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
หนวยงานภายในตามโครงสรางการปฏิบัติงานของ บจธ. ที่ใชขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งใน
การปฏิบัติงาน
5. ผลผลิต
ขอบังคับระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งของ บจธ. มีการพัฒนา โดยการยกรางขึ้นใหมหรือปรับปรุง
แกไขใหทันสมัย ถูกตอง สอดคลอง กับการปฏิบัติภารกิจ จำนวน 5 ฉบับ
6. ผลลัพธ
บจธ. มีขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ และคำสั่ง เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติภารกิจอยางมีหลักธรรมาภิบาล
และมีแนวทางวิธใี นการเสนอยกรางกฎหมายอยางถูกตอง
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณ

7.1 สํารวจรวบรวมขอบั งคับ ระเบีย บ หลักเกณฑ ประกาศ

และคำสั่งที่ไดยกรางขึ้นใหมหรือปรับปรุงและแกไข
7.2 จัด ทำแผนการแกไขเพิ่ ม เติ ม ขอ บั ง คับ ระเบีย บหลั ก
เกณฑ ประกาศและคำสั่งในการปฏิบัติง าน และเสนอต อ
ผูอ ํานวยการ
7.3 ดําเนินงานตามแผนการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งในการปฏิบัติงาน
7.4 รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการแกไขเพิ่ม เติ ม
ขอ บั งคั บ ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ ประกาศและคำสั่ งในการ
ปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-



-

-

-





-

-







-

-

-



-

-

-

-

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงปริมาณ
8.1 ขอบังคับระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งของ
บจธ. มีการพัฒนา โดยการยกรางขึ้นใหมหรือปรับปรุงแก
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

5

รวม

5

คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงปริมาณ
ไขใหทันสมัย ถูกตอง สอดคลอง กับการปฏิบัติภารกิจ
เชิงคุณภาพ
8.2 รอยละรอยของเลมรายงานการแกไขขอบังคับระเบียบ
หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งของ บจธ.

-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

-

1

รวม

1 ฉบับ

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่งของ บจธ. มีการพัฒนา โดยการยกรางขึ้นใหมหรือปรับปรุง
แกไข ให ทันสมัย ถูกตอง และมีแนวทางวิธีในการเสนอยกรางกฎหมายอยางถูกตอง สอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจ
10. หลักฐานอางอิง
รายงานผลการดำเนิ นงานโครงการแกไขเพิ่ม เติม ขอ บังคับ ระเบียบ หลัก เกณฑ ประกาศ และคำสั่งในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ฉบับ
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ
11.1 สํ า รวจรวบรวมข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ ประกาศและคำสั่ งที่ ได ย กร าง
ขึ้นใหมหรือปรับปรุงและแกไข
11.2 จัดทำแผนการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับ
ระเบี ย บหลั กเกณฑ ประกาศและคำสั่ งใน
การปฏิบัติงาน และเสนอตอผูอํานวยการ
11.3 ดําเนินงานตามแผนการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและ
คำสั่งในการปฏิบัติงาน
11.4 ราย งาน ผ ล การ ดํ าเนิ น งาน ต าม
แผนการแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อบั ง คั บ ระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ  ประกาศและคำสั่ ง ในการ
ปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

-

-

-

-

1 ฉบับ

-

-

1 ฉบับ

-

-

-

5 ฉบับ

-

-

-

-

1 ฉบับ
5 ฉบับ
-

-

-

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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คำชี้แจง
การใชงบประมาณ
-

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองกฎหมายและงานคดี

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวนันทรัตน จีนเทห
2. นายเศรษฐภัทร กรีกุล
3. นายนิธิวัชร อิทธิวัฒนพงศ
4. นางสาวจิราภรณ อองรัตนา
5. นายกุลเดช กุลเจริญ
6. นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนา
7. นางสาวศิริรัตน กลิ่นแกว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 5,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผูปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) หรือ บจธ. เปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตสำนึกที่ดี ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริต ยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตน สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ โปรงใสและตรวจสอบได อันจะสงผลใหการปฏิบัติภารกิจของ บจธ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
จริยธรรมในองคกร สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูปฏิบัติงานของ บจธ. สรางจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตนเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตาง ๆ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกรและความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนเปนการวางรากฐานของ บจธ. วาเปนองคกรแหงความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อ ส งเสริม สนับ สนุ นใหผู ป ฏิบั ติงานมีจิตสำนึกที่ดี ยุติธรรม ซื่อ สัตย สุจริต และปฏิบัติงานอยางมีห ลัก
ธรรมาภิบาล
2.3 ปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตาง ๆ ในองคกร เพื่อใหเปนองคกรแหงความโปรงใส
และมีธรรมาภิบาล
2.4 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร และวางรากฐานของ บจธ. วาเปนองคกรแหงความโปรงใส
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3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
ผูปฏิบัติงานของ บจธ.
5. ผลผลิต
ผูปฏิบัติงานของ บจธ. มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีทัศนะคติที่ดี
และใหความรวมมือตอระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ
6. ผลลัพธ
เปนการวางรากฐานจิตสำนึกและวัฒนธรรมของ บจธ. วาเปนองคกรแหงความโปรงใส
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณ

7.1 จัดทำแผนสงเสริมธรรมาภิบาลและรายละเอียดโครงการ
และเสนอผู มี อ ำนาจอนุ มั ติ แ ผนและโครงการที่ จ ะจั ด
ดำเนินการในป พ.ศ. 2565
7.2 จัดทำกิจกรรมตามแผนและโครงการที่ดำเนินการในป
พ.ศ. 2565
7.3 สรุ ป ผลการจั ด โครงการส ง เสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ความโปรงใส และธรรมาภิบาลในป พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-





5,000

-





-

-

-



5,000

-

-

-

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงคุณภาพ
8.1 จัดทำกิจกรรมเพื่ อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส และธรรมาภิบาลใหแกผูปฏิบัติงาน
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-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

1

1 ครั้ง

-

คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงปริมาณ
8.2 รอยละรอยของเลมรายงานโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล

-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

1

1 ฉบับ

-

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 ผูปฏิบัติงานไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาปฏิบัตงิ านใหเปนไป
ตามมาตรฐานจริยธรรมได
9.2 ผูปฏิบัติงานเขาใจและสามารถสรางจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตนเปนเจาหนาที่ของรัฐ
9.3 ผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอน
9.4 บจธ. มีภาพลักษณที่ดี และเปนองคกรแหงความโปรงใส
10. หลักฐานอางอิง
รายงานสรุปผลการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล จำนวน 1 ฉบับ
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ

11.1 จัดทำแผนสงเสริมธรรมาภิบาลและ
รายละเอี ย ดโครงการ และเสนอผู มี
อำนาจอนุมัติแ ผนและโครงการที่จะจั ด
ดำเนินการในป พ.ศ. 2565
11.2 จั ด ท ำกิ จ กรรม ต าม แผ น แล ะ
โครงการที่ดำเนินการในป พ.ศ. 2565
11.3 สรุ ป ผลการจั ด โครงการส ง เสริ ม
คุณธรรม จริย ธรรม ความโปรง ใส และ
ธรรมาภิบาลในป พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
-

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

-

1 ฉบับ

แผนงาน
แผนเงิน

-

แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

-

5,000
1 ครั้ง
-

1 ฉบับ

5,000

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

-

-

1 ฉบับ

-

-

-

-

5,000

1 ครั้ง
1 ฉบับ

-

5,000

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวศุภภร อิ่มสุข
2. นางสาวจุฑารัตน พวงผล
3. นายวศิน ขันธสิทธิ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 200,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ไดตระหนักถึงความสำคัญของผูปฏิบัติงานทุกระดับ
วาเปนทรัพยากรที่สำคัญ ที่จะรวมกันขับเคลื่อนใหภารกิจของ บจธ. สำเร็จบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนยุทธศาสตร
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) “เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการที่ดิน ขจัดความเหลื่อมล้ำดานที่ดิน
และสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”
บจธ. จึงมุงมั่นสงเสริมและพัฒนาผูปฏิบัติงานทุกระดับใหเปนคนดี มีอุดมการณ เปนคนเกง และมีความสุข ไดเรียนรู
กาวหนาไปพรอมกับงาน เทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งมีสังคมการอยูรวมกันที่ดี ภายใตอัตลักษณ
ภาพลักษณ และวัฒนธรรมองคกรที่ดีงาม
บจธ. ไดกำหนดแผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวิสัยทัศน “จัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อ
กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน” ภายใตแผนปฏิบัติการที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
ทรัพ ยากรบุคคล อยางประสิท ธิภาพและมีธรรมาภิบ าล” 4.2 บุคลากรมีทักษะสมรรถนะสูง และมีความรักความ
ผูกพันตอองคกร ซึ่งจากสภาพการปจจุบนั บจธ. ตองเรงรัดการดำเนินการในสวนของโครงการดานบริหารจัดการที่ดิน
แบบครบวงจร และโครงการนำรอ งดานการบริห ารจัดการที่ดิน โดยบริห ารจัดการและดำเนินการใหพื้นที่ซึ่ง ได
ดำเนินการจัดซื้อแลวและอยูระหวางการจัดซื้อ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ใหเห็นผลเปนรูปธรรม มีระบบ
การบริห ารจัดการ และการใช ป ระโยชน ที่ ดินอยางเต็ม ประสิท ธิภาพ ประกอบไดรับ การพั ฒ นาศัก ยภาพในการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรของ บจธ. ซึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ดั ง กล า วข า งต น ต อ งมี ค วามรู ความเข าใจและ
ความสามารถในการทำงานรวมกับ ชุมชน ประชาชน และหนวยงานทั่งภาครัฐและเอกชน โดยใชชุมชนที่ บจธ. ให
ความชวยเหลือเปนฐานการทำงาน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จตามโครงการ บจธ. ไดดำเนินการไวอยางเปนรูปธรรม อันจะ
เปนผลงานอันโดดเดน สรางสรรค และเปนโมเดลตนแบบเพื่อการพัฒนาอยางกวางขวางตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของ บจธ. เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคการมหาชน 4.0 และ
ยุทธศาสตรชาติ (Thailand 4.0)
2.2 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากรใหสามารถทำงานรวมกับชุมชน ประชาชน และหนวยงาน
ทั่งภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบุคลากรมีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมให
เกิดขึ้นอยางยั่งยืนในองคกร
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือสถานที่ภายนอกที่มีความเหมาะ หรือพื้นที่ดำเนินการ
ขาง บจธ. และพันธมิตรที่เกี่ยวของ
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) จำนวน 67 คน
5. ผลผลิต
บุคลากรของ บจธ. ไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการการพัฒนาและฝกอบรมตามกิจกรรมีที่กำหนด
6. ผลลัพธ
6.1 บุคลากรกลุมเปาหมายไดรบั การพัฒนาทักษะ ความรู และการเสริมสรางประสบการณทเี่ กี่ยวของดานการ
บริหารจัดการโครงการ ดานการทำงานและพัฒนารวมกับชุมชุน กระบวนการการจัดทำฐานขอมูลชุม และสามารถนำ
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม สัมมนา มาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 บุคลากรสามารถถายทอดความรูและทักษะดังกลาวใหแกเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของได
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาฝกอบรม
1. กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงในดานการบริหาร
จัดการโครงการและการทำงานรวมกับเครือขายและชุมชน
เนื้อหาหลักสูตร อาทิเชน
1. การบริหารจัดการองคความรูดานการจัดการประวัติที่มาขององคกรชุมชน/ประชนในพื้นที่
เปาหมาย
2. เทคนิคการเขาถึงองคกรชุมชนเชิงบวก
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ดำเนินการในไตรมาส ()
งบประมาณ
1 2 3 4
35,000
 

ดำเนินการในไตรมาส ()
งบประมาณ
1 2 3 4

กิจกรรมพัฒนาฝกอบรม

3. กระบวน/การจัดทำขอมูลชุมชนที่จำเปนตอการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน
5. การจัดทำฐานขอมูลที่จำเปนในการวางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการพัฒนา
พื้นที่เปาหมาย
6. เทคนิคการสรางการมีสวนรวมเพื่อประโยชนสาธารณะ
7. กระบวนการพัฒนาแผนและขอเสนอโครงการเพื่อการทำงานในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
เปนตน
2. กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและฝกอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล

(IDP)
โดยหนวยงานสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา ฝกอบรม หรือเรียนรู ใหแกบุคลากร
จำนวน 1 หลั กสู ต รๆ ละไม เกิ น 2,500 บาท หรื อ หน วยงานเป น ผู จั ด หลั กสู ต รให แ ก
ผูปฏิบัติงานในภาพรวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
เปาหมายตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
8.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานตามกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
8.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร





คาเปาหมาย (ระบุหนวยนับ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

165,000

200,000

รวม

-

-

80
(รอยละ)

80
(รอยละ)

-

-

80
(รอยละ)

80
(รอยละ)

หมายเหตุ : เปาหมายรวม 66 ราย
9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 ผูปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู และประสบการณทเี่ กี่ยวของดานการบริหารจัดการโครงการ ดานการทำงาน
และพัฒนารวมกับชุมชุน กระบวนการการจัดทำฐานขอมูลชุม และสามารถประยุกตใชทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม
กับการทำงานของ บจธ. ไดดียิ่งขึ้น
9.2 ผูปฏิบัติงานมีความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม และนำไปปรับใชกับการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. หลักฐานอางอิง
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ
11.1 กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถ
บุคลากรใหมีสมรรถนะสูงในดานการบริหาร
จัดการโครงการและการทำงานรวมกับ
เครือขายและชุมชน
11.2 กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาและฝกอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35,000
รอยละ 80 ของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาฝกอบรมฯ

แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน

165,000
รอยละ 80 ของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาฝกอบรมฯ
200,000

แผนผลผลิต
รวมงบประมาณ
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รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของ บจธ.

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวณัฐธยาน ธนพรดิษนันทน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 5,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรัฐประเภทองคการมหาชน
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพ ยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) ตามตัวชี้วัดบังคับที่ 4.1
ระดับ ความสำเร็จของการสำรวจความพึง พอใจและพัฒ นานวัตกรรมการใหบ ริก าร บจธ. จึงจัดใหมีก ารสำรวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อใหบรรลุผลตามแนวทางการประเมินองคการมหาชน และสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 45
ดวยเหตุดังกลาว บจธ. จึงกำหนดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ
พัฒ นาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการตามภารกิจของ
บจธ. ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ บจธ.
2.2 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการของ บจธ.
2.3 เพื่ อ ให บจธ. มี ข อ มู ล สำหรับ นำมาใช พั ฒ นา/ปรับ ปรุง งานและคุ ณ ภาพการให บ ริก ารในแต ล ะด า น
ใหมีประสิทธิภาพการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
3. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่กลุม เปาหมายที่ไดรับบริการจาก บจธ.
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
ผูรับบริการของ/ผูมีสวนไดเสีย ในการดำเนินงานของ บจธ.
37

5. ผลผลิต
มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ บจธ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. ผลลัพธ
สามารถนำผลที่ไดจากการสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 จัดทำรายละเอียด TOR (ประสานสวนงานที่เกี่ยวของ) เสนอ ผอ.
บจธ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
7.2 สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
บจธ. ตามแนวทางที่ ผอ.บจธ. ใหความเห็นชอบ
7.3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

5,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4



-




หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการฉบับสมบูรณ

-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

-

1 ฉบับ

รวม
1 ฉบับ

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ บจธ.
9.2 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการของ บจธ.
9.3 บจธ. มีขอมูลสำหรับนำมาใชพัฒนา/ปรับปรุงงานและคุณภาพการใหบริการในแตละดานใหมีประสิทธิภาพ
การใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการฉบับสมบูรณ
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
แผนงาน
กิจกรรมของโครงการ
แผนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.1 จัดทำรายละเอียด TOR (ประสานสวนงานที่เกี่ยวของ) เสนอ ผอ. บจธ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
11.1.1 จัดทำรายละเอียด TOR (ประสาน
แผนงาน
สวนงานที่เกี่ยวของ) เสนอ ผอ. บจธ.
แผนเงิน
พิจารณาใหความเห็นชอบ
TOR จัดจางสำรวจ
ความพึงพอใจของ
แผนผลผลิต
ผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของ บจธ.
11.2 สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ บจธ. ตามแนวทางที่ ผอ.บจธ. ใหความเห็นชอบ
11.2.1 สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่ แผนงาน
มีตอการใหบริการของ บจธ. ตามแนวทางที่
แผนเงิน
5,000
ผอ.บจธ. ใหความเห็นชอบ
สำรวจความพึงพอใจ
แผนผลผลิต
ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ บจธ.
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
11.3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
รายงานผล 1 ฉบับ
รวมงบประมาณ
5,000
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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รวม

5,000

5,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรับรูความเขาใจ

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวสุนัดดา โสมนะพันธุ
2. นายปณณรุจน ศุภวิไชยวิชญ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2563 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 400,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. เปนองคการภาครัฐที่มีภารกิจกระจายการถือ
ครองที่ดิน ที่อยูอาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน โดยดำเนินการผานโครงการบริหารจัดการที่ดินอยาง
ยั่งยืน 12 พื้นที่ โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน โครงการชวยเหลือผูประสบ
ปญหาดานที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ โครงการแกไขปญหาเกษตรกรและผูยากจนซึ่งมีปญหาจะสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก และโครงการนำรองธนาคารที่ดินในพื้นที่นำรอง 5 ชุมชน รวมเนื้อที่ทั้งหมด
5,066 ไร และสงเสริมใหเกษตรกรยึดหลักการใชประโยชนที่ดินภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม รวมทั้งการนำเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอยางเปน
ธรรมและยั่งยืน และการแกไขรางพระราชกฤษฎีกาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ตองมีการเผยแพรความรู
ความเขาใจนำเสนอความกาวหนา การเปลี่ยนผานองคกร ความสำเร็จ ตลอดจนการมีตนแบบที่สามารถใหประชาชน
ทั่วไป นิสิตนักศึกษา หนวยงานตางๆ และสมาชิกในพื้นที่โครงการอื่นๆ ไดรับรู สามารถนำไปตอยอด ยกระดับการใช
ประโยชนที่ดิน ยกระดับคุณภาพชีวิต
การเผยแพรประชาสัมพันธจึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ รูปแบบ และเนื้อหาใหเขาถึงประชาชน
กลุ ม เป าหมาย ดว ยการผลิต ข อ มู ล รูป แบบสื่ อ และชอ งทางเผยแพรผ านสื่ อ ต างๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให เ ข าถึ ง
กลุมเปาหมาย และการนำไปประยุกตใช ผานชองทางทั้งสื่อใหมและสื่อเดิมที่เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทัง้ การใชสื่อ
สัญลักษณตางๆ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีให บจธ.
นอกจากนี้ยังตองดำเนินการจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 37 และแผนปฏิบัติการ
ของ บจธ. เปนประจำทุกป เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานดานการเงินของ บจธ. ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ อันเปนการเสริมสรางการรับรูและความเขาใจที่มีตอ บจธ. รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไปไดรับทราบอยางทั่วถึง ผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถรับรูไดโดยงาย
และนาสนใจ ทั้งรูปแบบของหนังสือ (Book) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E book)
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพรการความคืบหนา ราง พ.ร.บ. ฯ และประชาสัมพันธการแกไข พระราชกฤษฎีกา
2.2 ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานและความกาวหนาของ บจธ. ไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
2.3 ประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2.4 เพื่อใหภาคีสมาชิก และหนวยงานตางๆ จนถึงสื่อมวลชนหรือนักเรียนนิสติ นักศึกษาใชขอมูลอางอิงจาก บจธ.
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) และพืน้ ที่ดำเนินงานของ บจธ. ในภาคตางๆ
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
4.1 หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภายใตการกำกับดูแลของรัฐ
4.2 หนวยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป
4.3 สื่อมวลชน
5. ผลผลิต
5.1 ขาว บทความ วีดิทัศน สำหรับเผยแพรผานสื่อใหม สื่อเดิม และสื่อของ บจธ. ตลอด 9 เดือน
5.2 หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส e book รายงานประจำป 2564
5.3 สื่อประชาสัมพันธ สื่อสัญลักษณ และสื่อวัสดุ สื่อสารภาพลักษณ บจธ.
6. ผลลัพธ
6.1 กลุมเปาหมายเกิดการรับรูและเขาใจความจำเปนทีจ่ ะตองมีรางกฎหมายจัดตัง้ หนวยงานทำนองเดียวกับ บจธ.
6.2 บจธ. ไดรบั การยอมรับและเปนที่รจู ักกวางขวางมากขึ้น
6.3 พืน้ ทีด่ ำเนินงานของ บจธ. ไดรบั การยอมรับและเปนที่รจู กั กวางขวางมากขึ้น
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 ผลิตรายงานประจำป 2564 อิเล็กทรอนิกส (e-book)
- จั ด จางออกแบบผลิ ต รายงานประจำป รูป แบบ e – book และ
จัดพิมพหนังสือรายงานประจำปจำนวน 20 เลม
7.2 โครงการประชาสั ม พั นธ เชิ งรุ ก สร า งความรั บ รู ค วามเข า ใจ
- ลงพื้ นที่ /แถลงข าวผลงาน บจธ.2565 / สื่ อมวลชนสั ญ จร หรื อ
กิจกรรมพิเศษ Big Event
(จำนวนผูเขาร วมงาน ผูบ ริห าร–เจาหนาที่ บจธ./สื่ อมวลชน/ตัวแทน
สมาชิก วสช. และเกษตรกรรายยอย รวม 40–50 คน )
รวม

100,000

41

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4






-







-

300,000

400,000

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

รอยละการดำเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ

100

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย.

100

100

-

-

รวม

รอยละ 100

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 บจธ. ไดรับความเชื่อถือและเปนที่รูจักในวงกวางทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
9.2 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอ ทันสมัย รวดเร็วและทันตอสถานการณมากขึ้น
9.2 สื่อมวลชนนำขอมูลในรายงานประจำป 2564 ไปเผยแพรประชาสัมพันธ
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงาน ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ปงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ฉบับ
10.2 รายงานประจำป 2564 จำนวน 20 เลมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เผยแพรทเี่ ว็บไซต www.labai.or.th
10.3 ภาพถาย วีดิทัศน หนังสือพิมพ สื่อดิจทิ ัล สือ่ ออนไลน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน
10.4 สื่อวัสดุ สื่อสัญลักษณ สื่อสารภาพลักษณองคกร
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ
11.1 ผลิตรายงานประจำป 2564

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

11.2 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกสราง
ความรับรูความเขาใจ

จัดทำ ROR

รวม

จัดจาง
รางรายงาน 2564

100,000
รายงานประจำป
2564

100,000

-

52,500

247,500
ลงพื้นที่ 3 ครั้ง
ทำขาว
สกูปขาว วีดิทัศน
กิจกรรมแถลงขาว
สื่อมวลชนสัญจร
347,500

300,000

ขาว สกูปขาว
วีดิทัศน
100 ชิ้น

52,500
ลงพื้นที่ 3 ครั้ง
ทำขาว
สกูปขาว วีดิทัศน
100 ชิ้น

แผนงาน
แผนเงิน

แผนผลผลิต

รวมงบประมาณ

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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400,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกร PMQA

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวทวิธนาฒย ดีคราม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 20,000 บาท

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 โดยมีภารกิจหลักในการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน มีการใชประโยชนในที่ดินอยาง
เหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดินสำเร็จ จึงตองมีการระบบบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำ
หลักเกณฑและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารรจัดการองคกร (PMQA) มาใช เพื่อใหความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงานที่มุงเนนใหการนำองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคมใหความสำคัญกับประชาชน
ผูรับบริการและผูม ีสว นไดเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน คลองตัว สงเสริมใหบุคลากรเกิด
การพัฒนามีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อ ง มีการตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล สารสนเทศ และทำงานโดย
มุงเนนผลลัพธและผลสัมฤทธิ์เปนสำคัญ สอดคลองกับวัตถุประสงค และภารกิจหลักของ บจธ. เพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการที่ดินใหเปนไปอยางมีระบบดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ
เพื่อ ใหการบริหารจัดการองคการเปนไปตามกลไกตางๆ ทั้งดานการสรางฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูล
ความรู การพัฒนาปรับปรุงระบบกระบวนงาน การใหความสำคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรเกิด
การบูรณาการและสรางพัฒ นาอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสม มีทิศทางที่ชัดเจนเกิดผลลัพ ธ
ตอบสนองความตอ งการของผูรับ บริก าร จึง จำเป นต อ งเปด มุม มอง วางแผนการพั ฒ นาระบบ และเพิ่ ม พู น
ประสบการณโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเตรียมความพรอมการในการสูความเปนเลิศดานการกระจาย
การถือครองที่ดินในอนาคต รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบริหารจัดการคุณภาพองคกร
โดยผูบริหารและบุคลากรเจาหนาที่ทุกระดับมีบทบาทที่สำคัญเพื่อรวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกรดานตางๆให
บรรลุเปาหมาย กองนโยบายและแผน จึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริห ารจัดการองคกร (PMQA) เพื่อให
บุคลากรมีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่ม พูนประสบการณ แนวความคิดและการดำเนินงานจากผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรใหไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน และเอื้อประโยชนสุขใหกบั
ประชาชนตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ของ บจธ. ไดรับการพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจน
สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ บจธ. โดยใชกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เปนเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานขององคกรไปสูระดับมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และกำกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ บจธ.
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหาร บจธ. บุคลากรเจาหนาที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
5. ผลผลิต
ผูบ ริหาร และบุคลากรเขาหนาที่ของ บจธ. ไดรับ การพัฒ นาทักษะการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการ
องคกร (PMQA)
6. ผลลัพธ
บจธ. ผานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองคกร (PMQA)
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1.1 รวบรวมหมวดตามหลักเกณฑแนวทางการประเมินคุณภาพบริหารจัดการ
องคกร (PMQA) 7 หมวด
หมวดที่ 1 การนำองคกร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ
หมวดที่ 3 การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร
หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
หมวดที่ 7 การบรรลุผลลัพธการดำเนินการ
7.1.2 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
(PMQA)
7.1.3 อบรมพัฒนาความรูการพัฒนาบริหารจัดการองคกร (PMQA)

-
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20,000

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4






กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1.4 รายงานสรุปผลการอบรมสัมมนาความรูการพัฒนาบริหารจัดการองคกร
(PMQA)
7.1.5 ประเมินการพัฒนาบริหารจัดการองคกร ผานระบบของ ก.พ.ร.

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4


-



8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 จำนวน ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ บจธ. ไดรับการพัฒนาทักษะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารองคกร (PMQA)
(รอยละ)
8.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร (PMQA) (ระดับ)
ระดับที่ 1 : แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
(PMQA)
ระดับที่ 3 : อบรมพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร (PMQA)
ระดับที่ 5 : ผานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
(PMQA) 1 หมวด

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

-

-

50

50

-

-

ระดับ 5
1 หมวด

ระดับ 5
1 หมวด

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ บจธ. ไดรับการความรู ประสบการณ และทักษะการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
9.2 ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ บจธ. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และนำองคความรูไปวางแผนการพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
9.3 บจธ. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. หลักฐานอางอิง
10.1 แบบการประเมินผลการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูการพัฒนาคุณภาพองคกร
10.2 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองคกร (PMQA)
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
แผนงาน
กิจกรรมของโครงการ
แผนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.1 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกร (PMQA)
11.1.1 รวบรวมหมวดตาม
แผนงาน
หลักเกณฑแนวทางการประเมิน
แผนเงิน
คุณภาพบริหารจัดการองคกร
แผนผลผลิต
(PMQA)
11.1.2 ประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนงาน
แผนการประเมินคุณภาพการ
แผนเงิน
บริหารจัดการองคกร (PMQA)
แผนผลผลิต
11.1.3 อบรมพัฒนาความรูการ
แผนงาน
พัฒนาบริหารจัดการองคกร
แผนเงิน
20,000
(PMQA)
แผนผลผลิต
อบรม 1 ครัง้
11.1.4 รายงานสรุปผลการอบรม
แผนงาน
สัมมนาความรูก ารพัฒนาบริหาร
แผนเงิน
จัดการองคกร (PMQA)
สรุปรายงานผลการ
แผนผลผลิต
จัดอบรมความรู
1 ฉบับ
11.1.5 ประเมินการพัฒนาบริหาร
แผนงาน
จัดการองคกร ผานระบบของ
แผนเงิน
ก.พ.ร.
ผลคะแนนผานการ
แผนผลผลิต
ประเมิน 1 หมวด
รวมงบประมาณ
20,000
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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รวม

20,000

20,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการพัฒนาระบบประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ.

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองประเมินราคาทรัพยสิน

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นายอภิชาติ เกียรติโสภณศิริ
2. นายณัฐชากรณ ทับดวง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: -

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. มีภารกิจในการดำเนินการจัดซื้อที่ดินของเอกชน
ที่ไมไดใชป ระโยชน ห รือ ใชป ระโยชน ไมคุม คา ใหเกษตรกร ผูยากจน หรือ ผูป ระสงคจ ะใชป ระโยชนในที่ดิน ไดใช
ประโยชนอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน และมีการใชประโยชนในที่ดิน
อยางเหมาะสม โดยการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. ใหดำเนินการการดวยความโปรงใสและเปนธรรม โดยยึดหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พิจารณาถึงสภาพทำเลความเหมาะสมในการใชประโยชนในที่ดิน ราคาประเมิน
ที่ดินของสวนราชการ เที ยบเคี ยงราคาตลาดและราคาของผูป ระเมิน มูล คาทรัพ ยสิน ที่ได รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดทรัพย เพื่อกำหนดเปนราคาที่จะจัดซื้อที่ดิน โดยจะตองคำนึงถึงการบริหาร
จัดการที่ดินที่ไดมาใหเกิดประโยชนอยางคุมคา (Value for money) ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการใหไดมาซึ่งราคาที่ดิน
สำหรับใชในการดำเนินการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. เปนราคามาตรฐาน มีความเหมาะสม บจธ. จึงไดกำหนดหลักเกณฑการ
ประเมินทรัพยสินสำหรับการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. ดังนี้
1. ดำเนินการโดยกองประเมินราคาทรัพยสินของ บจธ.
2. ดำเนิ นการโดยบริษั ท ประเมิน มูล คาทรัพ ยสิ นที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
ซึ่งการดำเนินการทั้ ง 2 แบบ ตอ งดำเนิ นการตามขั้นตอนและกระบวนการในการให ไดม าซึ่ง ราคาประเมิ น
ทรัพยสินตามหลักเกณฑที่ บจธ. กำหนด ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของการประเมินราคาทรัพยสิน โดยเมื่อ
ดำเนินการประเมินราคาเสร็จเรียบรอยแลวจะตองจัดทำเปนเลมรายงานสรุปผลการประเมินราคาทรัพยสิน สงให
กองประเมินราคาทรัพยสิน หรือ กปท. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการในการใหไดมาซึ่งราคาประเมิน
ทรัพยสินตามหลักเกณฑที่ บจธ. กำหนด รวมทั้งพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาทรัพยสิน
ที่ บจธ. จะดำเนินการจัดหามาดำเนินโครงการกระจายการถือครองที่ดินตามพันธกิจของ บจธ. นอกจากนี้ยังมีหนาที่
ประสานงานและกำกับดูแลการประเมินราคาทรัพยสินใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักเกณฑที่ บจธ. ตามที่
เกี่ยวของหรือหรือไดรับมอบหมาย
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เลม รายงานผลการประเมิ นทรั พ ย สิ นจะมีเอกสารที่ เกี่ยวขอ ง พรอ มขอ มูล ต าง ๆ ของทรัพ ยสิน ที่ป ระเมิ น
ประกอบดวย สำเนาเอกสารสิทธิ์ ภาพถาย ขอมูลที่ดิน ขอมูลราคาซื้อขาย เปนตน ซึ่งเอกสารเลมรายงานประเมิน
ราคาทรัพยสินดังกลาวถูกรวบรวมขอมูลเปนเอกสาร หรือเปนไฟลบันทึกขอมูลปกติ หากมีหนวยงาน/กองที่เกี่ยวของ
ตองการขอมูลดังกลาวก็ตองใชเวลาในการสืบคน และอาจสงผลกระทบกับงานที่มีความเรงดวน
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒ นาการบันทึกขอมูลรายงานการประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ. สามารถเก็บขอมูล
สืบคนขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลใหกับหนวยงานหรือกองงานที่เกี่ยวของและมีความจำเปนจะตองใชขอมูลซึ่งเกี่ยวกับ
รายงานการประเมินผลราคาทรัพยสินนั้นไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน สะดวกกับการพิจารณา
เปรียบเทียบขอมูล ทันสมัย อันเกิดประโยชนสูงสุดของ บจธ. จึงมีความจำเปนตองดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ. เพื่อเปนฐานขอมูลสำหรับใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บจธ. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาระบบการประเมินราคาทรัพยสินของ บจธ. เพื่อเปนฐานขอมูลที่ดินที่มีประสิทธิภาพของ บจธ.
2.2 สามารถติดตามผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนในการทำงาน
2.3 จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และนำขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 ลดพื้นทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร (รายงานประเมินฯ และเอกสารประกอบอื่น)
2.5 สามารถนำขอมูลในระบบไปใชในการรายงานผล หรือวางแผนการดำเนินงานในไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
ผูปฏิบัติงานของ บจธ. ซึ่งมีความจำเปนจะตองใชขอมูลของทรัพยสิน อันไดแก ขอมูลที่ดิน ราคาที่ดิน หรือขอมูล
อื่น ๆ ของรายงานผลการประเมินราคาทรัพยสิน ทั้งนี้ หมายรวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต
5. ผลผลิต
บจธ. มีระบบบันทึกขอมูลรายงานการประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ. สามารถเก็บขอมูล สืบคนขอมูล และ
เชื่อมโยงขอมูล ใหกับหนวยงานหรือกองงานที่เกี่ยวของและมีความจำเปนจะตอ งใชขอมูลซึ่งเกี่ยวกับ รายงานการ
ประเมินผลราคาทรั พ ยสิ นนั้ นได อย างสะดวกรวดเร็ว โดยลดขั้นตอน สะดวกกับ การพิจ ารณาเปรียบเทียบขอ มูล
ทันสมัย อันสงผลใหงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6. ผลลัพธ
ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลดานที่ดิน และราคาที่ดิน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
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7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลที่ไดจากการสำรวจ / ตรวจสอบสภาพทรัพยสิน / ตั้ง
คณะทำงานพัฒนาระบบฯ
7.2 ทดสอบการทำงานของระบบและปรับปรุงแกไขระบบ
7.3 รายงานความคืบหนา
7.4 จัดทำคูมือประกอบ สำหรับผูปฏิบัติงาน และผูดูแลระบบ
7.5 จัดฝกอบรมผูปฏิบัติงาน และผูดูแลระบบ
7.6 รายงานความคืบหนา
7.7 เปดใชงานระบบ
7.8 รายงานผลการดำเนินโครงการ

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

เวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4
 











หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ระบบที่รองรับขอมูลประเมินราคาฯ
และขอมูลดานที่ดิน 1 ระบบ
8.1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ระบบที่สามารถเชื่อมโยง link ขอมูลจากระบบขอมูลของกรม
พัฒนาที่ดิน และกรมธนารักษ
8.2.2 ระบบทีส่ ามารถติดตามความคืบหนาของงานประเมินราคาได
ตลอดทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. - ก.ย.

รวม

-

-

1 ระบบ

1 ระบบ

-

-

1 ฉบับ

1 ฉบับ

-

-

1 ระบบ

1 ระบบ

-

-

1 ระบบ

1 ระบบ

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 บจธ. มีระบบฐานขอมูลดานที่ดิน และขอมูลดานราคาทีด่ ิน ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีความ
นาเชื่อถือ
9.2 ลดขั้นตอนในการดำเนินงานทำใหสามารถสนองตอบประชาชนผูขอรับความชวยเหลือไดรวดเร็วมากขึ้น
9.3 มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เขาถึงงาย
9.4 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
9.5 นำขอมูลมาใชในการพิจารณาวางแผนในการดำเนินงานของ บจธ. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานผลการรวบรวมความตองการใชขอมูล และขอมูลที่ตองการใหบันทึกลงในระบบของกองทีเ่ กี่ยวของ
10.2 รายงานผลการพัฒนาระบบ และคูมือการใชงานระบบ 1 ฉบับ
10.3 รายงานสรุปผลการพัฒนาออกระบบ เฟสที่ 2
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
กิจกรรมของโครงการ
แผนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
แผนผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
11.1 ตั้งคณะทำงานฯ / พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลในสวนของเจาหนาที่ประเมิน / ผูสอบทาน
11.1.1 พัฒนาระบบบันทึกขอมูลที่ดิน ที่ตั้ง/
แผนงาน
ทางเขา-ออก/ประเภทของดิน/แหลงน้ำ/ราคา แผนเงิน
0
ราชการ/ขอมูลราคาที่ใชอางอิง/ตารางการ
แผนผลผลิต
เปรียบเทียบ/ราคาประเมินทรัพยสิน
11.1.2 พัฒนาระบบบันทึกขอมูลสิ่งปลูกสราง
แผนงาน
บนที่ดิน/ประเภท/วัสดุที่ใชปลูกสราง/ขนาด/
แผนเงิน
0
พื้นที่/ราคาราชการ/ราคาประเมินสิ่งปลูก
รายงานสรุปผลการ
แผนผลผลิต
สราง
สำรวจฯ
11.2 ทดสอบการทำงานของระบบ / ปรับปรุง / แกไข
11.2.1 ทดสอบขั้นตอนการบันทึกขอมูล /
แผนงาน
การบันทึกความเห็น / การสงตอในแตละ
แผนเงิน
0
ขั้นตอน / ปรับปรุง – แกไข
แผนผลผลิต
11.2.2 นำผลสรุปการพัฒนาระบบ นำเสนอ
แผนงาน
คณะผูบริหาร บจธ.
รายงานความ
แผนเงิน
คืบหนา
แผนผลผลิต
รวมงบประมาณ
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เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

0
-

รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

กิจกรรมของโครงการ
11.3 ทดสอบระบบ / ปรับปรุง
11.3.1 ทดสอบระบบ

11.3.2 ปรับปรุง

11.3.3 ทดสอบระบบ

11.4 จัดทำคูมือ/อบรม / เปดใชงานระบบ
11.4.1 จัดทำคูมือ/อบรม

11.4.2 เปดใชงานระบบ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

รายงานความคืบหนา
-

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน

-

เปดใชงานระบบ/
รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

แผนผลผลิต
รวมงบประมาณ
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รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูล

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานขอมูล

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นายอนุศักดิ์ สุรเดช
2. นายสิริชัย มรุตนนท
3. นายธนาวุฒิ สาเหล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: -

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถาบันบริหาร
จัด การธนาคารที่ดิน (องคก ารมหาชน) หรือ บจธ. ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำภายใตความจำเป น
ขอจำกัดที่มีเพื่อ ตอบสนองตอ ความตองการใชในปจ จุบันเปนหลัก โดยการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อทดแทน
การปฏิบัติงานเบื้ องต น รวมถึงการวิเคราะห วางแผน จัดหา พัฒนา ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลตางๆ
ที่มีความจำเปนตอการดำเนินการตามภารกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังมีหนาที่ ดูแลบำรุงรักษาการใชงาน
อุป กรณ คอมพิ วเตอร อุ ป กรณ เครื อ ข าย และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ของ บจธ. ใหส ามารถใชง านไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอดเวลา โดยอยูภายใตหลักการและกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ตองการใหประชาชนทุกกลุม
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บจธ. เล็งเห็นวาการจัดทำแผนบริหารจัดการดาน
ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลมีความจำเปน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกรในปจจุบัน ในการวางระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลใหมีขอ มูล สามารถรองรับ และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ตาง ๆ ไดอ ยางเต็ม
ศักยภาพ ไดแก ภารกิจปองกัน/แกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน การแกไขปญหาผูไรที่ดินทำกิน การบริหาร
จัดการการใชประโยชนในที่ดินในชุมชน และการเปนตัวกลางระหวางผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดินกับเจาของที่ดิน
ที่ยังมิไดใชประโยชนหรือเจาของที่ดินที่ยังไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินอยางเต็มที่ รวมทั้งมีชองทางการสื่อสารที่
มีความจำเปนสำหรับองคกรที่ตอบสนองตอผูใ ชบริการทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร ลดปญหาความซ้ำซอนใน
การทำงาน เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล พรอมทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนของเปาหมาย กลยุทธ ที่จะใชในการบริหาร
จัดการ เปนแผนที่กอใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ
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2. วัตถุประสงค
2.1 ดูแลบำรุงรักษาฐานขอมูลตางๆ ของ บจธ. ใหทำงานไดอยางเต็มศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงประสาน
ขอมูล กับหนวยงานตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนขอมูลรวมกัน
2.2 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตางๆ ของ บจธ. มีการดำเนินงานตามแผนงานอยางคลองตัว
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2.3 ดูแลบำรุงรักษาการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ของ บจธ. ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอดเวลา
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
4.1 ผูบ ริหารและบุคลากรสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องคการมหาชน)
4.2 หนวยงานภายนอกอื่นฯ ที่เกี่ยวของ
4.3 ประชาชนทั่วไป
5. ผลผลิต
5.1 บจธ. มีฐานขอมูลในการดำเนินภารกิจตาง ๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงประสานขอมูลของ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนขอมูลรวมกัน
5.2 โครงการตางๆ ของ บจธ. มีการดำเนินงานตามแผนงานเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัวมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
6. ผลลัพธ
6.1 การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงกับอุปกรณเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ของ
บจธ. สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอดเวลา
6.2 บจธ. มีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตางๆ ของ บจธ. ใหมีการ
ดำเนินงานตามแผนงานอยางคลองตัวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 ควบคุม/กำกับ/ปรับปรุง การใชระบบที่ไดจากการจัดซื้อจัดจาง ของ
บจธ. ประกอบดวย
- ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อบริหาร
โครงการและงบประมาณ/บัญชี/การเงิน/สินทรัพย
- ระบบบริหารสินเชื่อ
- ระบบบริการประชาชน
- ระบบเพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน
7.2 ควบคุม/กำกับ/ประสานงาน ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทาง บจธ.
จัดซื้อ ประกอบดวย
- ระบบบริหารงานบุคคล Payroll Business Plus (B-Plus HRM)
- ระบบบริหารจัดการดานบัญชี Auto Flight (ATF)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- Line official ของ บจธ.
- ระบบประชุมทางไกล Conference (Zoom)
7.3 ควบคุม/กำกับ/ปรับปรุงระบบที่ บจธ. พัฒนาขึ้น ประกอบดวย
- เว็บไซต บจธ.
- Email บจธ.
- ระบบฐานขอมูลเกษตรกรใน 36 ชุมชน
- ระบบฐานขอมูลที่ดินที่ไมใชประโยชน
- ระบบตลาดกลางที่ดิน
- ติดตามลูกหนี้ (TLS)
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (Cloud storage)
- ระบบไฟลกลาง
- ระบบสแกนลายนิ้วมือ
- ระบบจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนโดยการสแกนบัตรประชาชน
- เว็บไซต intranet กองทรัพยากรบุคคล
7.4 ควบคุม/กำกับ/ประสานงาน คาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5 ดูแลตรวจสอบการจัดเก็บขอมูลและสำรองขอมูลเพื่อรักษาขอมูลใหมี
ความถูกตองสมบูรณ
7.6 ดูแลตรวจสอบขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (log file)
7.7 ดูแลซอมบำรุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรให
พรอมใชงาน และใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานระบบคอมพิวเตอร

-

ระยะเวลาดำเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4
   -

-







-

-







-

-







-

-







-

-










-
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย
(ระบุหนวยนับ)

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานไตรมาสที่ 1
8.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานไตรมาสที่ 2
8.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานไตรมาสที่ 3
8.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 2
ม.ค. - มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย. - มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. - ก.ย.

1 ฉบับ
1 ฉบับ
-

-

1 ฉบับ
-

-

รวม
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
-

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
บจธ. มีระบบสารสนเทศทีส่ ามารถใชงานอยางตอเนื่องและมีเจาหนาที่คอ ยใหความชวยเหลือแกไขปญหาการใช
งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านไตรมาสที่ 1
10.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านไตรมาสที่ 2
10.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านไตรมาสที่ 3
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ
11.1 ควบคุม/กำกับ/ปรับปรุง การใชระบบที่ได
จากการจัดซื้อจัดจาง ของ บจธ. ประกอบดวย
- ระบบ ERP (Enterprise Resource
Planning) เพื่อบริหารโครงการและ
งบประมาณ/บัญชี/การเงิน/สินทรัพย
- ระบบบริหารสินเชื่อ
- ระบบบริการประชาชน
- ระบบเพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน
11.2 ควบคุม/กำกับ/ประสานงาน ระบบ
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทาง บจธ.จัดซื้อ
ประกอบดวย
- ระบบบริหารงานบุคคล Payroll
Business Plus (B-Plus HRM)
- ระบบบริหารจัดการดานบัญชี Auto
Flight (ATF)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- Line official ของ บจธ.
- ระบบประชุมทางไกล Conference
(Zoom)

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน

แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

แผนงาน
แผนเงิน

แผนผลผลิต

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ
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รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

รวม

-

-

-

3 ฉบับ

-

-

-

3 ฉบับ

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

กิจกรรมของโครงการ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

11.3 ควบคุม/กำกับ/ปรับปรุงระบบที่ บจธ.
พัฒนาขึ้น ประกอบดวย
- เว็บไซต บจธ.
- Email บจธ.
- ระบบฐานขอมูลเกษตรกรใน 36 ชุมชน
- ระบบฐานขอมูลที่ดินที่ไมใชประโยชน
- ระบบตลาดกลางที่ดิน
- ติดตามลูกหนี้ (TLS)
- ระบบบริหารงานบุคคล
แผนผลผลิต
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (Cloud
storage)
- ระบบไฟลกลาง
- ระบบสแกนลายนิ้วมือ
- ระบบจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนโดยการ
สแกนบัตรประชาชน
- เว็บไซต intranet กองทรัพยากรบุคคล
11.4 ควบคุม/กำกับ/ประสานงาน คาเชาและ
แผนงาน
คาบริการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเงิน

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

แผนผลผลิต

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ
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เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

รวม

-

-

-

3 ฉบับ

-

-

-

3 ฉบับ

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

กิจกรรมของโครงการ
11.5 ดูแลตรวจสอบการจัดเก็บขอมูลและสำรอง
ขอมูลเพื่อรักษาขอมูลใหมีความถูกตองสมบูรณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

11.6 ดูแลตรวจสอบขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
(log file)

รวมงบประมาณ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

11.7 ดูแลซอมบำรุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร
และเครือขายคอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน และให
คำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานระบบ
คอมพิวเตอร

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

-

-

-

3 ฉบับ

-

-

-

3 ฉบับ

-

-

3 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1 ฉบับ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 3
1 ฉบับ

-

-

-

-

-
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รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการจัดทำและพัฒนางานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวทวิธนาฒย ดีคราม
2. นางสาววงเดือน ดาศรี
3. นางสาวณัฐธยาน ธนพรดิษนันทน
4. นางสาวทิวาพร หกขุนทด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: -

แหลงงบประมาณ

:  งบจัดสรร

 งบสะสม

สถานภาพโครงการ

:  โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 (วันที่ 9 มิถุนายน 2554) และที่แกไขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2
พ.ศ. 2559 (วันที่ 7 มิถุนายน 2559) โดยมีภารกิจหลักตามอำนาจหนาที่ตามกฎหมายถูกกำหนดไวอยางกวางขวาง
คือ จัดตั้งธนาคารที่ดิน รวบรวมและจัดทำฐานขอมูลดานที่ดิน เกี่ยวกับผูสูญ เสีย/จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ผูถือครอง
ที่ดินผูไมมีที่ดินทำกิน ผูที่ไมไดใชประโยชนในที่ท ำกิน เพื่อ ใชสนับ สนุนการปฏิรูปที่ดิน สนับสนุนการใชป ระโยชน
ในที่ดิน และดำเนินการเพื่อแกไขปญหาที่ดิน
เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของ บจธ. เป น ไปดว ยความเรีย บร อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิผ ล บรรลุ ต าม
วัตถุประสงคการจัดตั้ง และอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ บจธ. ดังนั้นจึงจำเปนตองมีแผนดำเนินงาน
และงบประมาณ แผนการบริห ารจัด การประจำป เพื่ อ เป นการสนั บ สนุน การดำเนิ น งานในทุก ดาน เรง รัดการ
ดำเนินงานใหสำเร็จตามเปาหมายของสถาบันฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แหงชาติ แผนบริห ารราชการแผนดิน นโยบาย ขอ สั่งการของรัฐบาล
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติและนโยบายของผูบ ริหารสถาบันบริห ารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแผนงานตางๆ ของ บจธ. เปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัวมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2.2 เพื่อดำเนินการเผยแพรแผนการดำเนินงานฯ ประจำปของ บจธ. สำหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายในการดำเนินงานภายในองคกร
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2.4 เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ในดานคำรับรองการปฏิบัติงาน ก.พ.ร. การรายงานผลรายไตรมาส
การรายงานผลการประเมินสถาบัน ITA ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การเบิกจายงบประมาณ และงานอื่นๆ
3. พื้นที่ดำเนินการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารและบุคลากรสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. ผลผลิต
5.1 มีแผนดำเนินงานและงบประมาณ แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และผูอำนวยการ เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
5.2 รายงานประจำป 2563 เพื่อใชเผยแพรใหกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 มีการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใหมีสอดคลองกับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
5.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานตางๆ เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินสถาบัน
6. ผลลัพธ
บจธ. สามารถดำเนินงานไดดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2566
7.2 จัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปงบประมาณ 2565
7.3 รายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-3
7.4 จัดทำตัวชี้วัด ก.พ.ร. พรอมทั้งเจรจาตัวชี้วัดกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ประจำปงบประมาณ 2565
7.5 จัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ป พ.ศ. 2565
7.6 จัดทำรายงานประจำปงบประมาณ 2564
7.7 จัดทำคำของงบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอมจัดทำเอกสารและ
ประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2566
7.8 ทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปงบประมาณ 2565
7.9 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3
7.10 จัดทำการประเมิน ITA ของสำนักงาน ปปช.

-
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ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4









-

















8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานทุกไตรมาส
8.2 ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2565
8.3 รายงานผลตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2565
8.4 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2565
8.5 รายงานผลความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกไตรมาส
8.6 รายงานประจำปงบประมาณ 2564
8.7 เอกสารชี้แจงงบประมาณ 2566
8.8 ทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 2565
8.9 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 2566

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 เลม
1 เลม
-

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
4 เลม
1 เลม

รวม
3 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 ฉบับ
1 เลม
4 เลม
1 เลม
1 เลม

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแผนงานตางๆ ของ บจธ. เปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว
มีประสิทธิภาพ
9.2 การดำเนินงานตามแผนงาน ของ บจธ. เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
10. หลักฐานอางอิง
10.1 เลมชีแ้ จงงบประมาณประจำปงบประมาณ 2566
10.2 เลมแผนดำเนินงานและงบประมาณ แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันฯ ประจำป งบประมาณ 2565
10.3 รายงาน ก.พ.ร. และผูอ ำนวยการ ปงบประมาณ 2565 รอบ 6, และ 9 เดือน จำนวน 2 ฉบับ
10.4 รายงาน ติดตามการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส ปงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ฉบับ
10.5 รายงาน ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาสทุกไตรมาส ปงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ฉบับ
10.6 รายงานผลการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2564 สงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
10.7 รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ เสนอ รมต. ที่กำกับดูแล ปงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ฉบับ
10.8 รายงานประจำป 2564 จำนวน 1 ฉบับ
10.9 เอกสารการประเมินสถาบันฯ ITA ของสำนักงาน ปปช.
10.10 เอกสารชี้แจงงบประมาณ 2566
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมาย
แผนงาน
กิจกรรมของโครงการ
แผนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน บจธ. ประจำปงบประมาณ 2566
11.1.1 รวบรวมขอมูลจากกลุมงาน
แผนงาน
จัดประชุม และดำเนินการจัดทำเลมแผน
แผนเงิน
ดำเนินงานฯ เสนอผูบริหารและบุคลากร
จัดทำเลมแผนการ
แผนผลผลิต
ปฏิบัติงาน 1 เลม
11.1.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
แผนงาน
ตามแผนดำเนินงานและงบประมาณของ
แผนเงิน
บจธ.
แผนผลผลิต
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
11.2 การจัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในของ บจธ. ประจำปงบประมาณ 2565
11.2.1 จัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุม
แผนงาน
ภายใน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
1 ฉบับ
11.2.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
แผนงาน
ตามแผนความเสีย่ งและควบคุมภายใน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
11.2.3 รายงานผลการควบคุมภายใน
แผนงาน
ปงบประมาณ 2564 สงคณะกรรมการตรวจ
แผนเงิน
เงินแผนดิน
แผนผลผลิต
1 ฉบับ
11.3 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ก.พ.ร. และการประเมินผูอำนวยการ ประจำปงบประมาณ 2565
11.3.1 จัดประชุม และรวบรวมขอมูลจัดทำ
แผนงาน
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. พรอมทั้งประชุมเจรจากับ
แผนเงิน
สำนักงาน ก.พ.ร.
แผนผลผลิต
1 ฉบับ
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รวม

3 ฉบับ

1 ฉบับ

3 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

กิจกรรมของโครงการ
11.3.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

11.4 การจัดทำรายงานประจำป 2564
11.4.1 รวบรวมเนื้อหา และจัดทำ (ราง)
รายงานประจำป 2564 เสนอผูบริหาร

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
11.4.2 สงรายงานใหสวนงานที่เกี่ยวของ
แผนงาน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง และสงรายงาน
แผนเงิน
ประจำปแกหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร
แผนผลผลิต
11.5 รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ เสนอ รมต. ที่กำกับดูแล
11.5.1 รวบรวมเนื้อหา และจัดทำรายงานผล
แผนงาน
การดำเนินงานของสถาบันฯ เสนอ รมต. ที่
แผนเงิน
กำกับดูแล
แผนผลผลิต
11.6 จัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566
11.6.1 จัดทำคำของงบประมาณ และจัดทำ
แผนงาน
เอกสารชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนเงิน
แผนผลผลิต
11.7 ทบทวนแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565
11.7.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565
แผนงาน
รอบ 6 เดือน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

รวมงบประมาณ

-

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 เลม

-

รวม

1 เลม
1 เลม

1 เลม

1 ฉบับ

1 ฉบับ

2 ฉบับ

-

4 เลม

4 เลม

1 เลม
-
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1 เลม
-

-

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกรและผูยากจน

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองบริหารสินเชื่อ

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวยุวดี แกวรัฐ
2. นางสาวผุสดี จีนใจตรง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 25,000,000 บาท

แหลงงบประมาณ
สถานภาพโครงการ

:  งบจัดสรร
:  โครงการตอเนื่อง

 งบสะสม
 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
ดวยปญ หาความเหลื่อ มล้ำทางดานที่ดินของเกษตรกรและผูยากจนยังคงเปนปญ หาสำคัญ ของประเทศ
และเปนปญหาหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับปญหาทางดานหนี้สิน อันสงผลใหเกษตรกรและผูยากจนตองสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินทำกินหรือที่อยูอาศัยเปนจำนวนมาก ถือเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาความยากจน สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) ในฐานะหนวยงานซึ่งมีวัตถุประสงคในการดำเนินการเพื่อใหเกิดการ
กระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน มีการใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง สถาบันบริ ห ารจัดการธนาคารที่ดิน (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม เติ ม และจากการ
ดำเนินงานของ บจธ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ไดจัดทำโครงการแกไขปญหาเกษตรกรและผูยากจน
ซึ่งมีปญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก โดยใหความชวยเหลือในการสนับ สนุนสินเชื่อ
แกเกษตรกรเรียบรอยแลว จำนวน 250 ราย และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 บจธ. ไดจัดทำโครงการ
แก ไ ขป ญ หาการสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ในที่ ดิ น ของเกษตรกรและผู ย ากจน ให ค วามช ว ยเหลื อ ในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น
และสนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกรและผูยากจนเรียบรอยแลว จำนวน 85 ราย ซึ่งเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
ที่กำหนดไว แตเนื่องจากการขอรับความชวยเหลือของเกษตรกรและผูยากจนที่ประสบปญ หาความเดือดรอน
ดานที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย และเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังคงมีเปนจำนวนมาก บจธ. ไดให
ความสำคัญ ในการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน โดยจัดทำโครงการปองกัน
และแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน เพื่อดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยการจัด ซื้อ ที่ ดิน ที่ มีศั ก ยภาพในการใช ป ระโยชน แ ละเหมาะสมสำหรั บ การทำการเกษตรหรือ อยู อาศั ย
จากกรณี ที่เกษตรกรและผูยากจนสูญ เสียสิท ธิหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปญหาการจำนอง การขายฝาก
หรื อ การถูก บั ง คับ คดี เพื่ อ ช วยเหลื อ ให เ กษตรกรและผู ยากจนใช ป ระโยชน ในที่ ดิน ทำกิ น หรือ ที่ อ ยู อ าศั ย
อยางเหมาะสม โดยการให เ ช า หรือ เชาซื้ อ และใหสินเชื่อ เพื่ อ คงสิท ธิในที่ดิน รวมถึง การสนั บ สนุนเงินทุ น
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ดานการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เพื่ อ เกษตรกรจะไดล ดภาระอัตราดอกเบี้ ยนอกระบบที่ต อ งกูยืม เงิน
จากนายทุนนอกระบบนำมาลงทุนทางการเกษตร ซึ่งถือเปนการลดตนทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ใหแกเกษตรกรและผูย ากจน และเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรและผูยากจนมีการพัฒนาตนเองในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และเพื่อใหไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานแกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน
ดานที่ดินทำกิน หรือที่อยูอาศัย ที่ยังคงมีเปนจำนวนมาก รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนดานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เปนไปอยางตอเนื่อง บจธ. จึงไดจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกรและผูยากจน เพื่อ ใหความชวยเหลือ เกษตรกรและผูยากจน รวมถึง การสนับ สนุนเงินทุนทางการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และเปนแนวทางการดำเนินการปองกันและแกไขป ญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน
จากการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินของนายทุนหรือผูถ ือครองที่ดินรายใหญ นำไปสูการกระจายการถือครองที่ดิน
โดยสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใหเกิดผลเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะยาวตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ไปแลว จากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี
2.2 เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3. พื้นที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
4. กลุมเปาหมายที่ไดรบั ประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
เกษตรกรและผู ย ากจนที่ มี ป ญ หาจะสู ญ เสี ย สิ ท ธิ หรื อ สู ญ เสี ย สิ ท ธิ ในที่ ดิ น ไปแล ว และผู ที่ มี ป ญ หา
การลงทุนเพื่อ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยใหรวมถึงเกษตรกรและผูยากจนผูที่เคยไดรับ ความชวยเหลือ
จาก บจธ. แลว ในพื้นที่ทั่วประเทศ
5. ผลผลิต
จัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการใชประโยชนและเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรืออยูอาศัย จากกรณีที่
เกษตรกรและผูยากจนมีปญ
 หาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินหรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแลวจากการจำนอง การขายฝาก
หรือ การถูก บั ง คั บ คดี เพื่ อ ชว ยเหลือ ให เกษตรกรและผู ย ากจนใชป ระโยชน ในที่ ดิ น ทำกิ น หรือ ที่ อ ยู อ าศั ย
อยางเหมาะสม โดยการใหเชา หรือ เชาซื้อ หรือใหสินเชื่อแกเกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาจะสูญ เสียสิท ธิ
ในที่ดิน เพื่อคงสิทธิในที่ดินจากปญหาการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี รายละไมเกิน 1,000,000 บาท
และใหสินเชื่อแกเกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาการลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกร
และผูยากจนที่เคยไดรับความชวยเหลือจาก บจธ. แลว รายละไมเกิน 200,000 บาท รวมจำนวน อยางนอย 65 ราย
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6. ผลลัพธ
เกษตรกรและผูยากจนกลุมเปาหมายมีที่ดินทำกินหรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และไดใชประโยชนในที่ดิน
อยางเหมาะสม หรือเกษตรกรและผูยากจนที่เคยไดรับความชวยเหลือจาก บจธ. แลว มีทุนเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และสามารถรักษาที่ดินทำกินหรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ไดอยางมั่นคง ยั่งยืน
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

การดำเนิ นงานให ความช วยเหลื อ เกษ ตรก รและผู ย ากจ น
ตามโครงการฯ
1.พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการจะสู ญ เสี ย สิ ท ธิ
ในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน หรือที่อยูอาศัย ที่สอดคลองกับ
หลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ซึ่งมีปญหาจะสูญเสีย
สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หรื อ สู ญ เสี ย สิ ท ธิใ นที่ ดิ น ไปแล ว และผู ท่ี มี ป ญ หาการ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ
ในการใช ป ระโยชน แ ละเหมาะสมสำหรั บ การทำการเกษตรหรื อ
อยู อาศั ย จากกรณี ที่เกษตรกรและผูย ากจนมี ปญ หาจะสู ญ เสีย สิท ธิ
ในที่ ดิ นหรื อสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ในที่ ดิ นไปแล วจากการจำนอง การขายฝาก
หรือการถูกบังคับคดี เพื่อจัดใหเกษตรกรและผูยากจนเขาใชประโยชน
ในที่ดิ นอยางเหมาะสมโดยการใหเช า หรือเช าซื้อ หรือให สินเชื่อแก
เกษตรกรและผูย ากจนที่มี ปญ หาจะสูญ เสียสิ ทธิในที่ดิ น เพื่ อคงสิทธิ
ในที่ ดิ นจากป ญ หาการจำนอง การขายฝาก หรื อการถู กบั งคั บ คดี
และใหสินเชื่อแกผูที่มีปญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดจนการฟ น ฟู แ ละติ ด ตามการชำระหนี้ ข องผู ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากปญหาดังกลาว
2. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตอคณะกรรมการ บจธ.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4

25,000,000







24,975,122







24,878
25,000,000



8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงปริมาณ
จำนวนเกษตรกรและผู ย ากจน ซึ่ งขอรับ ความช วยเหลื อ กรณี จะ
สูญเสีย สิทธิ ในที่ดิน หรือสู ญเสีย สิทธิในที่ดินทำกิ น หรือที่ อยูอาศั ย
และที่มีปญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

25

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

25

15

-

รวม
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9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 เกษตรกรและผูยากจนซึ่งมีปญ หาจะสูญ เสียสิท ธิในที่ดิน หรือ สูญ เสียสิท ธิในที่ดินไปแลว เนื่อ งจาก
ปญ หาการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี มีที่ดินทำกินหรือที่อยูอาศัย ไดใชประโยชนในที่ดินอยาง
เหมาะสม และไดรับการฟนฟูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.2 เกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดรับการฟนฟูใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถดำรงชีพไดอยางยั่งยืน
10. หลักฐานอางอิง
ผลการดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
10.2 .........................................................................................................................................................................
10.3 .........................................................................................................................................................................
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

เปาหมาย

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การดำเนินงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตามโครงการฯ
แผนงาน
11.1 พิ จารณาคั ดเลื อกผู ที่ ได รับ ผลกระทบ
แผนเงิน
9,528,542
8,633,440
6,813,140
การสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ทำกิ น ที่ อยู อาศั ย
ที่ ส อดคล องกั บ หลั ก เกณฑ ก ารช วยเหลื อ
เกษตรกรและผูยากจน ซึ่งมีปญหาจะสูญเสีย
สิทธิในที่ดินหรือสูญเสียสิท ธิในที่ดินไปแล ว
และผู ที่ มี ป ญ หาการลงทุ น เพื่ อ ประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม โดยการจัด ซื้ อที่ ดิ นที่ มี
ศักยภาพในการใชป ระโยชนแ ละเหมาะสม
สำหรั บ การทำการเกษตรหรื อ อยู อ าศั ย
จากกรณี ที่ เกษตรกรและผูย ากจนมี ป ญ หา
จะสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หรื อ สู ญ เสี ย สิ ท ธิ
ใหความชวยเหลือ
ใหความชวยเหลือ
ใหความชวยเหลือ
ในที่ดินไปแลวจากการจำนอง การขายฝาก
หรื อการถู กบั งคั บ คดี เพื่ อจั ด ให เกษตรกร
เกษตรกรและผูยากจน เกษตรกรและผูยากจน เกษตรกรและผูย ากจน
แผนผลผลิ
ต
และผู ย ากจนเข า ใช ป ระโยชน ในที่ ดิ น
ตามโครงการฯ
ตามโครงการฯ
ตามโครงการฯ
อย างเหมาะสมโดยการให เช า หรื อเช าซื้ อ
จำนวน 25 ราย
จำนวน 25 ราย
จำนวน 15 ราย
หรื อ ให สิ น เชื่ อ แก เ กษตรกรและผู ย ากจน
ที่มีปญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน เพื่อคงสิทธิ
ในที่ดินจากปญหาการจำนอง การขายฝาก
หรือการถูกบังคับคดี และใหสินเชื่อแกผูที่มี
ปญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดจนการฟนฟู และติดตามการชำระหนี้
ของผูไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว
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รวม

24,975,122
อางอิงขอมูลตามเอกสารแนบ
- ต ารางแ ผ น ก าร ใช จ าย
ง บ ป ร ะ ม าณ ป ร ะ จ ำป
งบ ป ระมาณ พ .ศ . 256 5
โครงการป อ งกั น และแก ไ ข
ป ญ ห าก าร สู ญ เสี ย สิ ท ธิ
ในที่ ดิ น ของเกษตรกรและ
ผูยากจน
65 ราย

กิจกรรมของโครงการ
11.2 รายงานผลการดำเนิ น โครงการของ
ป 2565 เสนอคณะกรรมการ บจธ.

รวมงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนงาน
แผนเงิน

-

-

แผนผลผลิต

-

-

9,528,542

8,633,440

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24,878
รายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ
6,838,018

รวม

-

24,878

-

1 ฉบับ

-

25,000,000

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการบริหารจัดการที่ดิน 1 และผูอำนวยการบริหารจัดการที่ดิน 2

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวชิดชนก แกนกลา (กบด.1)
2. นางสาวปาณิสรา อุตเรือน (กบด.2)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 600,000 บาท

แหลงงบประมาณ
สถานภาพโครงการ

:  งบจัดสรร
:  โครงการตอเนื่อง

 งบสะสม
 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
ปจ จุบ ันป ญ หาความเหลื ่ อมล้ ำในการถือ ครองที่ดินเปนปญ หาสำคัญ ของประเทศไทย โดยในปจ จุบัน
เกษตรกรและผูยากจนจำนวนมาก ประสบปญหาไรที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพและ
ที่อยูอาศัยซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการเกษตรกรไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อใชในการจัดหาทรัพยากรที่ดนิ
เปนของตนเอง สงผลใหเกิดปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน โดยคนกลุมนอยของประเทศถือครอง
ที่ดินจำนวนมาก ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหรัฐตองกระจายการถือครองที่ดิน
อยางเปนธรรม และดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง จึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. เปนกลไกในการการ
กระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนใหมีการใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ แกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน และจัดตั้งธนาคารที ่ดิน
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรและผูย ากจนมีการบริหารจัดการที่ดินรวมกันในรูปแบบโฉนดชุมชนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน สงเสริม การดำเนินงานในพื้นที่การติดตามโครงการตนแบบการบริหาร
จัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินทำกินจากการดำเนินนโยบายรัฐ
2.2 เพื่อติดตามสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินรวมกัน
2.3 เพื่อติดตามความสำเร็จในการพัฒนาและใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม
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3. พื้นที่ดำเนินการ
ติดตาม สนับสนุน สงเสริม การดำเนินงานในพื้นที่การติดตามโครงการตนแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร
โครงการนำรองธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ 5 ชุมชน และโครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินทำกินจากการดำเนิน
นโยบายรั ฐ ให แ ก เ กษตรกร ผู  ย ากจน วิ ส าหกิ จ ชุม ชน ที ่ บจธ. ได ด ำเนิน การจัด ซื ้อ แล ว ในพื ้ น ที่ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ และภาคใต จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การติดตามโครงการตนแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร จำนวน 10 พื้นที่ ดังนี้
1.1 วิสาหกิจชุมชนศาสตรพระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรียเ ชียงราย
สมาชิก จำนวน 60 ราย
พื้นที่ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ 84-4-50.3 ไร
1.2 วิสาหกิจชุมชนไรนาสวนผสมเกษตรกรฐานรากชองโคพัฒนา
สมาชิก จำนวน 45 ราย
พื้นที่ ตำบลรังกาใหญ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่ 150-0-17 ไร
1.3 วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสรางอาชีพวัดประดู
สมาชิก จำนวน 23 ราย
พื้นที่ ตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
เนื้อที่ 117-3-77 ไร
1.4 สหพันธเกษตรกรภาคใต จำกัด (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา)
สมาชิก จำนวน 23 ราย
พื้นที่ ตำบลคลองนอย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี
เนื้อที่ 69-0-77.3 ไร
1.5 วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุนไอรักษ
สมาชิก จำนวน 65 ราย
พื้นที่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ 68-2-54.5 ไร
1.6 วิสาหกิจชุมชนกลุมปฏิรปู ที่ดินบานหวยมวงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ
สมาชิก จำนวน 14 ราย
พื้นที่ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เนื้อที่ 36-0-23.3 ไร
1.7 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยั่งยืนบานดงหลวง
สมาชิก จำนวน 17 ราย
พื้นที่ ตำบลสันทราย อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
เนื้อที่ 53-2-38.8 ไร
1.8 วิสาหกิจชุมชนศาสตรพระราชาบานมั่นคงเมืองแมสอด
สมาชิก จำนวน 43 ราย
เนื้อที่ 58-1-23.6 ไร
พื้นที่ ตำบลแมปะ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
1.9 วิสาหกิจชุมชนเกษตรยัง่ ยืนโยนกนคร
สมาชิก จำนวน 100 ราย
พื้นที่ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ 416-0-35.6 ไร
1.10 วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุนใหมพัฒนา
สมาชิก จำนวน 26 ราย
พื้นที่ ตำบลทับไทร อำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุรี
เนื้อที่ 77-1-95.8 ไร
กิจกรรมที่ 2 การติดตามโครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินทำกินจากการดำเนินนโยบายรัฐ
จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้
2.1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ
สมาชิก จำนวน 10 ราย
พื้นที่ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ 9-3-51.2 ไร
2.2 วิสาหกิจชุมชนแกวกลา
สมาชิก จำนวน 26 ราย
พื้นที่ ตำบลกลัดหลวง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อที่ 93-0-73.9 ไร
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กิจกรรมที่ 3 โครงการนำรองธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ 5 ชุมชน 4 สหกรณ ไดแก
3.1 สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซาง จำกัด
3.2 สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานแพะใต จำกัด
3.3 สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานทากอมวง จำกัด
3.4 สหกรณปฎิรปู ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยงั่ ยืน อำเภอสันทราย จำกัด
4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
4.1 กลุม สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ไดรับความชวยเหลือ จากโครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่ง ยื น
จำนวน 10 พื้นที่ (10 วิสาหกิจชุมชน)
4.2 กลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการการติดตามโครงการชวยเหลือ ผู
ประสบปญหาดานที่ดินทำกินจากการดำเนินนโยบายรัฐ จำนวน 2 พื้นที่ (2 วิสาหกิจชุมชน)
4.3 กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชน ที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการนำรองธนาคารที่ดนิ
ในพื้นที่ 5 ชุมชน ใน 4 พื้นที่ ไดแก สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซาง จำกัด, สหกรณการเกษตรโฉนด
ชุมชนบานแพะใต จำกัด, สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานทากอมวง จำกัด และ สหกรณปฎิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน อำเภอสันทราย จำกัด
5. ผลผลิต
5.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานในพื้นที่เปาหมาย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใช
ประโยชนในที ่ ดิ น เพื ่ อ นำขอ มูลมาใช ในการพัฒนา ปรับ ปรุง แกไขวิธีก ารปฏิบัติงาน หรือ กำหนดวิธีการ
ดำเนินงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
5.2 กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใชประโยชนในที่ดิน ไดมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม เพื่อ
ใชในการการบริหารจัดการที่ดินรวมกัน
5.3 กลุม วิ ส าหกิ จชุ ม ชน เกษตรกร ผู  เ ขาใชป ระโยชนในที่ดิน มีก ารพัฒ นาและใชป ระโยชนในที ่ดิน
อยางหมาะสม เพื่อใหที่ดินมีความเหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสงผลใหผูเขาใชประโยชน
ในที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ผลลัพธ
6.1 เกิดการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน โดยกลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใชประโยชนในที่ดิน ไดรับ
ความชวยเหลือใหมีที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับอยูอาศัยเปนของตนเอง อยางมั่นคงและยั่งยืน
6.2 กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใชประโยชนในที่ดิน มีสวนรวมในการกำหนดแนวทางหรือการบริหาร
จัดการที่ดิน เพื่อใชสำหรับประกอบอาชีพ และสำหรับอยูอาศัย อยางมั่นคงและยั่งยืน
6.3 กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใชประโยชนในที่ดิน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ
สถาบันการศึกษา และภาคีเครือขายในทองถิ่น เพื่อพัฒนาที่ดิน และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
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7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ไตรมาส)

1

2

3

7.1 ติดตามและประเมินผล (โครงการตนแบบบฯ)
7.1.1 ติดตามและประเมินผล จำนวน 10 พื้นที่
7.2 ติดตามและประเมินผล (โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินทำกินจาก
การดำเนินนโยบายรัฐ)
7.2.1 ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 พื้นที่
7.3 ติดตามและประเมินผล (โครงการนำรองฯ)
7.3.1 เก็บขอมูลโครงการนำรองธนาคารที่ดิน (4 สหกรณ)
7.3.2 ติดตามและประเมินผล
7.4 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหไดพื้นที่ดำเนินการตามภารกิจของ บจธ.

438,403
438,403   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

600,000

4

25,597
25,597
136,000
64,000
72,000
-

  
  
  
  

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 รายงานความสำเร็จในการพัฒนาและใชประโยชนในที่ดิน
อยางเหมาะสม (พื้นที่)
- การจัดการภายในกลุมอยางเขมแข็ง
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกลุม
- การสรางโครงขายระหวางกลุม

ไตรมาส 2
ม.ค. - มี.ค.

4 พื้นที่

8.2 รายงานความสำเร็จในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ สำเร็จ 1 สำเร็จ 2
เพื่อใหไดพื้นที่ดำเนินการตามภารกิจของ บจธ. (หนวยงาน)
หนวยงาน หนวยงาน

รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รายงาน
1 ฉบับ

รายงาน
1 ฉบับ

(4 พื้นที่ )

(4 พื้นที่ )

รายงาน
1 ฉบับ

รายงาน
1 ฉบับ

(3 หนวยงาน )

(3 หนวยงาน )

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 กลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผูเขาใชประโยชนในที่ดิน มีที่ดินทำกินเปนของตนเอง และใชสำหรับ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสำหรับอยูอาศัย ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน
9.2 เกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและแกไขปญหาของชุมชน
9.3 เกิดการประสานความรวมมือทำงานระหวาง บจธ. กับหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือขาย
ในทองถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพและ
รายได เพื่อการดำรงชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
9.4 เกิดการใชประโยชนในที่ดินอยางมีศักยภาพ สงผลตอระบบเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานความสำเร็จในการพัฒนาและใชประโยชนในทีด่ ินอยางเหมาะสม
10.2 รายงานความสำเร็จในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหไดพื้นที่ดำเนินการตามภารกิจของ บจธ.
........................................................
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
กิจกรรมของโครงการ
แผนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
แผนผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
11.1 ติดตามและประเมินผล (โครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน)
11.1.1 ติดตามและประเมินผล ( จำนวน 10
แผนงาน
พื้นที่)
แผนเงิน
146,134
146,134
แผนผลผลิต
3 ครั้ง
3 ครั้ง
11.2 ติดตามและประเมินผล (โครงการนำรองธนาคารที่ดิน)
11.2.1 เก็บขอมูลโครงการนำรองธนาคาร
แผนงาน
ที่ดิน (4 สหกรณ)
แผนเงิน
64000

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

146,135
3 ครั้ง

รวม

438,403

64000

แผนผลผลิต

1 ครั้ง

แผนงาน
แผนเงิน
45560
แผนผลผลิต
11.3 การติดตามโครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินทำกินจากการดำเนินนโยบายรัฐ
แผนงาน
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
แผนเงิน
8,532
8,532
จำนวน 2 พื้นที่
แผนผลผลิต
3 ครั้ง
3 ครั้ง
11.4 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหไดพื้นที่ดำเนินการตามภารกิจของ บจธ.
แผนงาน
ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหได
แผนเงิน
พื้นที่ดำเนินการตามภารกิจของ บจธ.
แผนผลผลิต
รวมงบประมาณ
218,666
200,226
11.2.2 ติดตามและประเมินผล (4 สหกรณ)

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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26440

72000
4 สหกรณ

8,533
3 ครั้ง

25,597
9 ครั้ง

รายงาน 1 ฉบับ

1 ฉบับ

181,108

600,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองพัฒนาสงเสริมศักยภาพชุมชน

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวพนา นาคราช
2. นายกษิดิ์เดช กรรณมรกต
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 400,000 บาท

แหลงงบประมาณ
สถานภาพโครงการ

:  งบจัดสรร
:  โครงการตอเนื่อง

 งบสะสม
 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบริห ารจั ดการธนาคารที่ ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. ตั้งขึ้นภายใตพ ระราชบัญ ญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติองคการมหาชน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดวยการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2554 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
สรางความเปนธรรมในการถือครองที่ดิน และแกไขปญหาเรื่องที่ดินของเกษตรกรที่มีโอกาสจะสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินทำกิน จากการจำนองและขายฝาก ดังนั้น เพื่ อ ใหความชวยเหลือ เกษตรกรและผูยากจน จึงไดจัดทำ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสงเสริม พัฒนา และฟนฟูการประกอบอาชีพทางการเกษตร ใหเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง และยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ ทักษะ และองคความรูดานการเกษตรและอาชีพใหกับเกษตรกร
2.2 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมและเกษตรกรใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
3. พื้นที่ดำเนินการ
3.1 พื้นที่ในโครงการตนแบบบริหารจัดการที่ดินอยางยัง่ ยืน ทั้งหมด 12 พื้นที่ ไดแก
(1) วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุนไอรักษ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
(2) วิสาหกิจชุมชนศาสตรพระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(3) วิสาหกิจชุมชนไรนาสวนผสมเกษตรกรฐานรากชองโคพัฒนา ต.ชองโค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(4) กลุม สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองนอย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี (สหกรณการเกษตรสหพันธ
เกษตรกรภาคใต จ.นครศรีธรรมราช)
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(5) วิสาหกิจชุมชนกลุม ปฏิรปู ที่ดินบานหวยมวงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ.
เชียงใหม
(6) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืนบานดงหลวง ต.บานโปง อ. พราว จ.เชียงใหม
(7) วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสรางอาชีพวัดประดู ต.ปากฉลุย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี
(8) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยุคใหมพฒ
ั นา ต.ทับไทร อ.โปงน้ำรอน จ.จันทบุรี
(9) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืนโยนกนคร (บานสันตนเปา) อ. เชียงแสน จ.เชียงราย
(10) วิสาหกิจชุมชนศาสตรพระราชาบานมั่นคงเมืองแมสอด อ.แมสอด จ.ตาก
(11) วิสาหกิจชุมชนแกวกลา ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
(12) วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ต.บางผึ้ง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
3.2 โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดนิ ของเกษตรกรและผูยากจน ทั่วประเทศ
3.3 พื้นที่นำรอง 5 ชุมชน ไดแก
(1) บานไรดง หมูที่ 3 ตำบลน้ำดิบ อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน
(2) บานแมอาว หมูที่ 3 ตำบลนครเจดีย อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน
(3) บานแพะใต หมูที่ 7 ตำบลหนองลอง อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลำพูน
(4) บานทากอมวง หมูท ี่ 3 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน
(5) บานโปง หมูที่ 2 ตำบลแมแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมทั่วประเทศ
4. กลุมเปาหมายที่ไดรบั ประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
4.1 ผูไดรับความชวยเหลือจากโครงการตนแบบบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน และโครงการบริหารจัดการ
ที่ดินอยางยั่งยืน
4.2 เกษตรกรและผูยากจนที่มีปญหาจะสูญเสียสิทธิ หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแลว และผูที่มีปญหาการ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใหรวมถึงเกษตรกรและผูยากจนผูที่เคยไดรับความชวยเหลือในการ
สนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. แลว ในพื้นที่ทั่วประเทศ
4.3 เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซาง จำกัด สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบาน
แพะใต จำกัด สหกรณการเกษตรโฉนดชุนบานทากอมวง จำกัด และสหกรณปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
อ.สันทราย จำกัด
5. ผลผลิต
5.1 เกษตรกรกลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมศักยภาพ ทักษะ และองคความรู ดานการพัฒนาอาชีพการเกษตร
5.2 กลุมวิสาหกิจ/สหกรณ มีการบริการจัดการกลุมอยางเขมแข็ง
5.3 ไดสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม 4 พื้นที่
5.4 ไดรูป ธรรมการบูรณาการความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนศักยภาพชุม ชนในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่ จำนวนอยางนอย 2 หนวยงาน
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6. ผลลัพธ
6.1 เกิดการพึง่ ตนเองไดของสมาชิกกลุม เปาหมายในระดับตน ไดแก การพึ่งตนเองดานอาหาร การลดคาใชจาย
และมีแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ชัดเจนขึ้นเพื่อสรางรายไดในระยะตอไป
6.2 เกิดความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ ไดแก การมีผูนำและคณะกรรมการบริหารชุมชนที่เขมแข็ง การ
มีกฎระเบียบและการยอมรับปฏิบัติตามของสมาชิก การมีระบบการบริหารจัดการทุน การจัดทำบัญชี การเงิน การ
ออม การจัดทำแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการของชุมชน การสรางเงื่อนไขดานคุณธรรม การอยูรวมกันอยางสงบ
สุข การจัดใหมรี ะบบสวัสดิการชุมชน การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง อาชีพ และชุมชน และการจัดการ
สิ่งแวดลอม เปนตน
6.3 เกิดความสำเร็จในการพัฒนาและใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม (พื้นที)่ 4 พื้นที่
6.4 เกิดรูปธรรมการบูรณาการความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนศักยภาพชุมชนในระดับนโยบายและระดับ
พื้นที่ จำนวนอยางนอย 2 หนวยงาน
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (นำรอง)
7.1.1 จัดประชุมวิเคราะหและกำหนดแนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน
อยางเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได 4 พื้นที่ (ลำพูน เชียงใหม 3 วัน 2 คน)
7.1.2 จัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 2 ครั้ง
(พื้นที่ละ 1 ครั้ง ไป 3 วัน)
7.1.3 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 4 พื้นที่ (2 ครั้งๆละ 2 วัน)
7.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (ตนแบบ/บริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน)
7.2.1 จัดประชุมศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ใหม
2 พื้นที่ ลงพื้นที่ (ครั้งละ 2 วัน 2 คน 2 พื้นที่ จันทบุรี ตาก)
7.2.2 จัดประชุมวิเคราะหความสำเร็จในการชวยเหลือเกษตรกรกลุมเปาหมาย
4 พื้นที่ จันทบุรี ตาก เชียงใหม สุราษฎรธานี
7.2.3 จัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 4 พื้นที่
(เชียงราย, เพชรบุร,ี ,สุราษฏรธานี, จันทบุรี)
7.3 พัฒนาเกษตรกรที่มีสถานะ NPL
7.3.1 ติดตามลูกหนี้ NPL ในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4

139,600
51,460 



66,760 



21,380 
200,400

50,260







99,140 



60,000
60,000 
400,000



51,000





8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

8.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (นำรอง)
8.1. รายงานผลจัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่
8.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (ตนแบบ/บริหารจัดการที่ดินอยาง
ยั่งยืน)
8.2.1 รายงานความสำเร็จในการชวยเหลือเกษตรกรกลุมเปาหมาย
4 พื้นที่
8.2.2 รายงานผลจัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ 4 พื้นที่(เชียงราย, เพชรบุร,ี ,สุราษฏรธานี, จันทบุรี)
8.3 พัฒนาเกษตรกรที่มีสถานะ NPL
8.3.1 รายงานการติดตามลูกหนี้ NPL ในพื้นที่

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

รวม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

1 เลม

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
9.1 เกษตรกรไดรับ การสนับ สนุนและสงเสริม ศัก ยภาพ ทักษะ และองคความรูดานการเกษตรและการ
พัฒนาอาชีพ
9.2 กลุมและเกษตรกรไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
10. หลักฐานอางอิง
10.1 รายงานความสำเร็จในการพัฒนาและใชประโยชนในทีด่ ินอยางเหมาะสม จำนวน 4 พื้นที่
10.2 รายงานความสำเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมที่เกิดจากความรวมมือในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ จำนวนอยางนอย
2 หนวยงาน (2 พื้นที่)
10.3 รายงานผลการติดตามหนี้ NPL จำนวน 1 ฉบับ
10.2 .........................................................................................................................................................................
10.3 .........................................................................................................................................................................
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ
11.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (นำรอง)
11.1.1 จัดประชุมวิเคราะหและกำหนดแนว
ทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินอยางเต็ม
ศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได 4 พื้นที่
11.1.2 จัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 2 ครั้ง

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนงาน
แผนเงิน
25,730
แผนผลผลิต
2 พื้นที่
แผนงาน
แผนเงิน
33,380
แผนผลผลิต
1 ครั้ง
11.1.3 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานใน
แผนงาน
พื้นที่
แผนเงิน
แผนผลผลิต
11.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ (ตนแบบ/บริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน)
แผนงาน
11.2.1 จั ด ประชุ ม ศึ ก ษาป ญ หาและความ
ตองการในการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ใหม
แผนเงิน
25,130
แผนผลผลิต
1 พื้นที่
แผนงาน
11.2.2 จั ด ประชุ ม วิเ คราะห ค วามสำเร็จใน
แผนเงิน
25,500
การชวยเหลือเกษตรกรกลุม เปาหมาย
แผนผลผลิต
1 พื้นที่
11.2.3 จัดประชุมบูรณาการกับภาคีเพื่อ
แผนงาน
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 4 พื้นที่(เชียงราย,
แผนเงิน
49,570
เพชรบุร,ี ,สุราษฏรธานี, จันทบุรี)
แผนผลผลิต
2 พื้นที่
11.3 พัฒนาเกษตรกรที่มีสถานะ NPL
11.3.1 ติดตามลูกหนี้ NPL ในพื้นที่
แผนงาน
แผนเงิน
20,000

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

25,730
2 พื้นที่

-

-

51,460
4 พื้นที่

33,380
1 ครั้ง

-

-

66,760
2 ครั้ง

21,380
2 พื้นที่

-

-

21,380
1 ครั้ง

25,130
1 พื้นที่

-

-

50,260
2 พื้นที่

25,500
1 พื้นที่

-

-

51,000
2 พื้นที่

49,570
2 พื้นที่

-

-

99,140

20,000

20,000

-

60,000
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4 พื้นที่

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

กิจกรรมของโครงการ

รวมงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
2 ครั้ง
2 ครั้ง
179,310
200,690

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ครั้ง
6 ครั้ง
20,000
400,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

: โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน

ผูกำกับตัวชี้วัด

: ผูอำนวยการกองการตลาด

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางสาวฆัณฑรัตน ตาณพันธุ
2. นางสาวกิตติมา ปานขาว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

: 1 ตุลาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2565

เงินงบประมาณโครงการ

: 200,000 บาท

แหลงงบประมาณ
สถานภาพโครงการ

:  งบจัดสรร
:  โครงการตอเนื่อง

 งบสะสม
 โครงการใหม

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าจั ดตั้ ง สถาบั นบริ ห ารจัดการธนาคารที่ดิน (องคก ารมหาชน) และฉบับ แกไขเพิ่ม เติ ม
มาตรา 7 กำหนดใหสถาบันมีวัตถุประสงคดำเนินการเพื่อใหมีการใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม รวบรวม
ขอมูล ที่ดินและเปนตัวกลางระหวางผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดินกับเจาของที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชนหรือ
เจาของที่ดิน ที่ยังไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินอยางเต็มที่
บจธ. จึ งจั ดให มี ก ารพั ฒ นาและทดสอบรูป แบบนวัตกรรมใหมเ พื่อ เพิ่ม โอกาสเขาถึง ที่ ดิน จนไดม าซึ่ ง
โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน โครงการยอย “ที่ดินปนสุข” โดย บจธ. ทำหนาที่ประสานและสงเสริม ใหเกิด
ขอตกลงการใชประโยชนในที่ดินระหวางเจาของที่ดินเอกชนที่มีที่ดินปลอยทิ้งรางวางเปลาซึ่งไมคิดคาเชาที่ดิน
หรือกำหนดอัตราคาเชาต่ำเปนพิเศษกับผูย ากจนหรือผูมปี ญหารายไดไมเพียงพอกับการเลี้ยงชีพที่ไมมีทดี่ ินทำกิน
โดยผลจากการดำเนินโครงการนี้บจธ.จะสามารถทำใหทดี่ ินเอกชนของประเทศไทยที่ถูกปลอยทิ้งรางวางเปลาถูก
นำ ออกมาใชป ระโยชนท างการเกษตรอยางเหมาะสมคุม คาและชวยเหลือ ผูยากจนหรือ ผูมีปญ หารายไดไม
เพียงพอกับการเลี้ยงชีพใหมีโอกาสเขาถึงที่ดินทำกินโดยไมเสียคาเชาหรือคาเชาต่ำมากหาเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมโดยสามารถทำการเกษตรบนที่ดินในสัญญา
เชาไดจริง ไดรับการแบงเบาภาระอุปสรรคดานตางๆในการริเริ่มพัฒนาแปลงที่ดิน เนื่องจากบจธ. ติดตามดูแล
เพื่อ สง เสริม ใหเขาถึงสาธารณู ปโภคพื้นฐานและบูร ณาการความชวยเหลือ ดานการเกษตรจาก ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานรัฐตาง ๆ ทั้งสวนกลางและทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการเปนตัวกลางระหวางเจาของที่ดินเอกชน กับ ผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน
3. พื้นที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
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4. กลุมเปาหมายที่ไดรบั ประโยชน/ผูเขารวมโครงการ
4.1 เจาของที่ดินเอกชนที่มีที่ดินปลอยทิ้งรางวางเปลา
4.2 ผูยากจนหรือผูมีปญ
 หารายไดไมเพียงพอกับการเลีย้ งชีพซึ่งประสงคจะใชประโยชนในที่ดินทำการเกษตร
เพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
5. ผลผลิต
5.1 ติดตามการใชประโยชนในที่ดินในพืน้ ที่เกาจำนวน 7 แหง
5.2 เกิดการลงนามในสัญญาเชาในพื้นที่ใหม จำนวน 6 สัญญา
6. ผลลัพธ
6.1 ที่ดินเอกชนของประเทศไทยที่เดิมปลอยทิ้งรางวางเปลาถูกนำออกมาใชประโยชนดานการเกษตร
6.2 ผูยากจนหรือผูมีปญหารายไดไมเพียงพอกับการเลี้ยงชีพสามารถเขาถึงที่ดินทำกินไดมากขึ้นสามารถหาเลี้ยงชีพ
ตนเอง และครอบครัวดวยการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
6.3 ผูเขาใชที่ดินตามขอ 6.2 สามารถทำการเกษตรบนที่ดินในสัญญาเชาไดจริง ไดรับการแบงเบาภาระอุปสรรค
ดานตาง ๆ ในการริเริ่มพัฒนาแปลงที่ดิน เนื่องจาก บจธ. ติดตามดูแลเพื่อสงเสริมใหเขาถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
บูรณาการความชวยเหลือดานการเกษตรจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานรัฐตางๆ ทั้งสวนกลาง และทองถิ่น
7. วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

7.1 ติดตามผลดำเนินการพื้นที่เกาจำนวน 7 แหง
- คาเบี้ยเลี้ยงจนท. (400 บ.x 1 คน x 14 ครั้ง)
- คาพาหนะ (น้ำมัน+พขร.) (2,000 บ.x 8 ครั้ง)
- คาเครื่องบิน (1,500 บ.x1 คน x 6 ครั้ง)
- คาเชารถตู+น้ำมัน (2,500 บ.x 6 ครั้ง)
7.2 ดำเนินการพื้นที่ใหมจำนวน 6 แหงเพื่อไดมาซึ่งสัญญาเชา
1. ประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ณ สำนักงาน บจธ.
- คาอาหารวาง (50 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง)
2. การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินและรวบรวมรายชื่อผูประสงคเขาใชที่ดิน
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (400 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง)
- คาพาหนะเดินทาง (น้ำมัน+พขร.) (2,000 บาท x 4 ครั้ง)
- คาเครื่องบิน (1,500 บาท x 3 คน x 2 ครั้ง)
- คาเชารถตูในพื้นที่+น้ำมัน (2,500 บาท x 2 ครั้ง)
- คาคัดลอกสำเนาเอกสารสิทธิ์ (500 บาท x 6 ครั้ง)
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45,600

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4
√
√
√
√
√
√

135,200
1,000

√
√

√
√

32,200

√

√

√

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

งบประมาณ

3. การจัดประชุม ณ พื้นที่รวมกับหนวยงาน/องคกรชุมชนระดับทองถิ่น
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (400 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง)
- คาพาหนะเดินทาง (น้ำมัน+พขร.) (2,000 บาท x 4 ครั้ง)
- คาเครื่องบิน (1,500 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง)
- คาเชารถตูในพื้นที่+น้ำมัน (2,500 บาท x 2 ครั้ง)
- คาจัดประชุม (3,000 บาท x 6 ครั้ง)
4. การจัดประชุมอำนวยความสะดวกในการลงนามสัญญาเชาที่ดิน
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (400 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง)
- คาพาหนะเดินทาง (น้ำมัน+พขร.) (2,000 บาท x 4 ครั้ง)
- คาเครื่องบิน (1,500 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง)
- คาเชารถตูในพื้นที่+น้ำมัน (2,500 บาท x 2 ครั้ง)
- คาจัดประชุม (3,000 บาท x 6 ครั้ง)
5. การติดตามและสงเสริม
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (400 บาท x 1 คน x 6 ครั้ง)
- คาพาหนะเดินทาง (น้ำมัน+พขร.) (2,000 บาท x 4 ครั้ง)
- คาเครื่องบิน (1,500 บาท x 1 คน x 2 ครั้ง)
- คาเชารถตูในพื้นที่+น้ำมัน (2,500 บาท x 2 ครั้ง)
7.2 การจัดประชุมผูเชี่ยวชาญกฎหมายดานที่เกี่ยวของ
(ณ สำนักงาน บจธ.)
- คาอาหารวาง 50 บาท x 20 คน
- คาสมนาคุณวิทยากร 3,000 บาท x 3 คน
7.3 จัดทำเอกสาร/รายงานสรุปผลโครงการ
คาถายเอกสาร จัดทำเอกสารสำหรับการประชุม/รายงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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41,800

ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)
1
2
3
4
√
√

41,800

√

√

18,400

√

√

10,000

√

10,000

√

9,200
9,200
200,000

√
√
√

√

√
√
√

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
คาเปาหมาย

เปาหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
ต.ค. - ธ.ค.

เชิงปริมาณ
8.1 รายงานผลการติดตามการใชประโยชนในที่ดินพื้นที่เกา
8.2 เกิดการลงนามในสัญญาเชาภายใตเงื่อนไขโครงการฯ

2
-

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

2
3

3
3

-

รวม

7
6

9. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
บจธ. มีรปู แบบนวัตกรรมใหมเพือ่ เพิม่ โอกาสเขาถึงที่ดิน ภายใตโครงการยอย “ที่ดินปนสุข” สามารถทำหนาที่
เปนตัวกลางประสานระหวางเจาของที่ดินกับผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดินเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทำใหที่ดินเอกชนของประเทศไทยที่ทิ้งรางวางเปลาถูกนำออกมาใชป ระโยชนท างการเกษตรอยางเหมาะสม
คุมคาและ ผูยากจนหรือผูมีปญหารายไดไมเพียงพอกับการเลี้ยงชีพมีโอกาสในการเขาถึงที่ดินมากขึ้นหาเลี้ยงชีพ
ตนเอง และครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมไดจ ริง โดยไดรับการแบงเบา
ภาระอุปสรรคดานตาง ๆ ในการริเริ่มพัฒนาแปลงที่ดินจากการติดตามดูแลและสงเสริมของ บจธ.
10. หลักฐานอางอิง
รายงานสรุปการดำเนินการโครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน โครงการยอย “ที่ดินปนสุข”
10.2 .........................................................................................................................................................................
10.3 .........................................................................................................................................................................
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11. แผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมของโครงการ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

11.1 ติดตามผลดำเนินการพื้นทีเ่ กาจำนวน 7 แหง
การลงพื้นที่ติดตาม
แผนงาน
การใชประโยชนในที่ดิน
แผนเงิน
แผนผลผลิต
11.2 ดำเนินการพื้นที่ใหมจำนวน 6 แหงเพื่อไดมาซึ่งสัญญาเชา
แผนงาน
11.2.1ประชุมสรางความเขาใจเกี่ยว
แผนเงิน
กับโครงการ ณ สำนักงาน บจธ.
แผนผลผลิต
11.2.2การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินและ
รวบรวมรายชื่อผูประสงคเขาใชที่ดิน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ
ธ.ค. ม.ค.
มี.ค.
.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14,000

16,000

15,600

รายงานการลงพื้นที่
5 ครั้ง

รายงานการลงพื้นที่
5 ครั้ง

รายงานการลงพื้นที่
4 ครั้ง

500
500
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ที่ดินจำนวน 3 แปลง
ตกลงเขารวมโครงการ ตกลงเขารวมโครงการ

ไตรมาสที่ 4
รวม

45,600

1,000

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาพาหนะเดินทาง
รายงานการลงพื้นที่
14 ครั้งครบตามเปาหมาย

คาอาหารวาง
ที่ดินตกลงเขารวมโครงการ
จำนวน 6 แปลง

แผนงาน
แผนเงิน

แผนผลผลิต

16,100

16,100

ที่ดินเหมาะสมและ
มีรายชื่อผูประสงคเขา
ใชที่ดิน
จำนวน 3 แปลง

ที่ดินเหมาะสม
และ
มีรายชื่อผูประสงค
เขาใชที่ดิน
จำนวน 3 แปลง
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32,200

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาพาหนะเดินทาง
คาคัดลอกสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินเหมาะสมและ
มีรายชื่อผูประสงคเขาใชที่ดิน
จำนวน 6 แปลง

กิจกรรมของโครงการ
11.2.3 การจัดประชุม ณ พื้นที่
รวมกับหนวยงาน/องคกรชุมชน
ระดับทองถิ่น

11.2.4การจัดประชุมอำนวยความสะดวกใน
การลงนามสัญญาเชาที่ดิน

11.2.5 การติดตามและสงเสริม

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ
ธ.ค. ม.ค.
มี.ค.
.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

แผนงาน
แผนเงิน

20,900

20,900

แผนผลผลิต

บูรณาการ
ความรวมมือ
กับทองถิ่น
จำนวน 3 แหง

บูรณาการ
ความรวมมือ
กับทองถิ่น
จำนวน 3 แหง

41,800

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาพาหนะเดินทาง
คาจัดประชุม
คาตอบแทนเขารวมประชุม
บูรณาการความรวมมือ
กับทองถิ่นจำนวน 6 แหง

แผนงาน
แผนเงิน

20,900

20,900

แผนผลผลิต

มีการลงนามสัญญา
เชาที่ดิน 3 ฉบับ

มีการลงนามสัญญา
เชาที่ดิน 3 ฉบับ

แผนเงิน

9,200

9,200

แผนผลผลิต

รายงานการติดตาม
จำนวน 3 ฉบับ

รายงานการติดตาม
จำนวน 3 ฉบับ

41,800

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาพาหนะเดินทาง
คาจัดประชุม
มีการลงนามสัญญา
เชาที่ดิน 6 ฉบับ

แผนงาน
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18,400

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
คาพาหนะเดินทาง
รายงานการติดตาม
จำนวน 6 ฉบับ

กิจกรรมของโครงการ

แผนงาน
แผนเงิน
แผนผลผลิต

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ
ธ.ค. ม.ค.
มี.ค.
.

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

คำชี้แจง
การใชงบประมาณ

11.3 การจัดประชุมผูเชี่ยวชาญกฎหมายดานที่เกี่ยวของ (ณ สำนักงาน บจธ.)
แผนงาน
แผนเงิน

10,000

แผนผลผลิต

รายงานการประชุม
จำนวน 1 ฉบับ

10,000

คาอาหารวาง
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
รายงานการประชุม
จำนวน 1 ฉบับ

11.4 จัดทำเอกสาร/รายงานสรุปผลโครงการ
แผนงาน
แผนเงิน

4,100
เอกสารสำหรับ
ประชุมในพื้นที่

แผนผลผลิต
รวมงบประมาณ

30,600

97,700

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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5,100

9,200

เอกสารสำหรับ
ประชุมในพื้นที่ และ
รายงานสรุปผล
โครงการ
71,700

200,000

คาถายเอกสาร จัดทำเอกสาร
สำหรับการประชุม/รายงาน
เอกสารสำหรับ
ประชุมในพื้นที่ 6 พื้นที่ และ
รายงานสรุปผลโครงการ 1
ฉบับ

ภาคผนวก
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เปรียบเทียบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีสิ้นสุด 7 มิ.ย. 65 และ 30 ก.ย. 65)
แผนงาน/โครงการ

(1 ต.ค. 64 - 7 มิ.ย. 65)
งบประมาณ
จัดสรร

งบประมาณ
สะสมของ บจธ.

รวมงบประมาณ

ประมาณการคาใชจาย 12
เดือน
(1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

เพิ่ม-ลด

แผนงานบุคลากร

13,166,200.00

20,474,000.00

33,640,200.00

43,758,300.00

10,118,100.00

1. หมวดเงินเดือน

13,166,200.00

14,721,600.00

27,887,800.00

37,183,700.00

9,295,900.00

13,166,200.00

14,721,600.00

27,887,800.00

37,183,700.00

9,295,900.00

-

5,752,400.00

5,752,400.00

6,574,600.00

822,200.00

2.1 สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น

-

3,285,800.00

3,285,800.00

3,285,800.00

2.2 สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

-

2,466,600.00

2,466,600.00

3,288,800.00

822,200.00

1,777,600.00

13,596,300.00

20,626,700.00

7,030,400.00

1.1 เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
2. หมวดสวัสดิการ

งบดําเนินงาน/บริหารจัดการ
1. หมวดคาตอบแทน

11,818,700.00

-

2,500,000.00

-

2,500,000.00

3,042,000.00

542,000.00

1.1 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ที่ปรึกษา)

1,200,000.00

-

1,200,000.00

1,350,000.00

150,000.00

1.2 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+อนุกรรมการ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

1,292,000.00

292,000.00

300,000.00

-

300,000.00

400,000.00

100,000.00

9,477,800.00

14,557,700.00

5,079,900.00

4,497,300.00

6,000,000.00

1,502,700.00

300,000.00
300,000.00

3,000,000.00
500,000.00

2,700,000.00
200,000.00

1.3 คาตอบแทนอื่น (เชน คณะกรรมการสรรหาฯ คณะทํางาน เปนตน)
2. หมวดคาใชสอย
2.1 คาเชาสถานที่สํานักงาน

8,058,200.00
4,497,300.00

1,419,600.00
-

2.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาพาหนะเดินทาง, คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาทางดวน)
2.3 คารับรองและพิธีการ

300,000.00

2.4 คาผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

200,000.00

-

200,000.00

200,000.00

-

2.5 คาเชาบริการพื้นที่ (Internet Data Center)

153,000.00

-

153,000.00

153,000.00

-

55,000.00

-

55,000.00

55,000.00

-

700.00

-

700.00

700.00

-

7,000.00

7,000.00

-

125,000.00

125,000.00

-

2.6 คาบริการ Antivirus
2.7 คาเชาโดเมน Labai.or.th
2.8 คาเชาพื้นที่เก็บเว็บไซต
2.9 คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย เชน เครื่องแมขาย (Server), แหลงเก็บขอมูล (Storage), ระบบ
เครือขาย บจธ.

2,500.00
125,000.00
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300,000.00
-

4,500.00
-

แผนงาน/โครงการ

2.10 คาเชาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2.11 คาตออายุสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร (License) ของอุปกรณรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) (บจธ.)

(1 ต.ค. 64 - 7 มิ.ย. 65)
งบประมาณ
จัดสรร

งบประมาณ
สะสมของ บจธ.

รวมงบประมาณ

ประมาณการคาใชจาย 12
เดือน
(1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

เพิ่ม-ลด

180,000.00

-

180,000.00

180,000.00

-

400,000.00

-

400,000.00

400,000.00

-

2.12 คาจางเหมาบริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

-

300,000.00

300,000.00

300,000.00

-

2.13 คาเชาโปรแกรมระบบการติดตอสื่อสารรับ-สงขอมูลภาพและเสียง (Video Conference)
2.14 คาเชาบริการระบบรางหนังสือและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส

-

25,000.00
210,000.00

25,000.00
210,000.00

25,000.00
210,000.00

-

2.15 คาบริการ Line Official

-

15,000.00

15,000.00

15,000.00

-

2.16 คาเชาพื้นที่คราวดวางระบบเพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน

-

200,000.00

200,000.00

200,000.00

-

2.17 คาจางเหมาทําความสะอาด
2.18 คาเชายานพาหนะ
2.19 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

270,000.00

-

270,000.00

360,000.00

90,000.00

1,221,300.00

-

1,221,300.00

1,628,400.00

407,100.00

315,000.00

-

315,000.00

420,000.00

105,000.00
15,000.00

2.20 คาน้ําดื่ม

-

45,000.00

45,000.00

60,000.00

2.21 คาบํารุงโปรแกรมเงินเดือน

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

-

2.22 คาบํารุงโปรแกรมบัญชี

-

8,600.00

8,600.00

8,600.00

-

300,000.00

170,000.00

470,000.00

470,000.00

-

38,400.00

41,500.00

79,900.00

140,000.00

60,100.00

200,000.00

283,000.00

483,000.00

1,480,000.00

997,000.00

200,000.00

500,000.00

300,000.00

2.23 คาสํารองขอมูลของ บจธ.
2.24 คาใชสอยอื่นๆ (คาซอมแซมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร/วัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
ประเมิน เปนตน)
3. หมวดคาวัสดุ
3.1 คาวัสดุสํานักงาน

200,000.00

-

3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร

-

200,000.00

200,000.00

600,000.00

400,000.00

3.3 คาวัสดุงานบาน งานครัว

-

10,000.00

10,000.00

150,000.00

140,000.00

3.4 คาเชื้อเพลิงและหลอลื่น

-

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

3.5 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

-

3,000.00

3,000.00

100,000.00

97,000.00

3.6 คาวัสดุอื่น ๆ (สํารองไวสําหรับกรณีฉุกฉิน เชน อุปกรณไดรับความเสียหาย)

-

20,000.00

20,000.00

30,000.00

10,000.00

75,000.00

1,135,500.00

1,547,000.00

411,500.00

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

1,060,500.00
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แผนงาน/โครงการ

4.1 คาไฟฟา

(1 ต.ค. 64 - 7 มิ.ย. 65)
งบประมาณ
จัดสรร

งบประมาณ
สะสมของ บจธ.

630,000.00

-

รวมงบประมาณ

ประมาณการคาใชจาย 12
เดือน
(1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

เพิ่ม-ลด

630,000.00

840,000.00

210,000.00

4.2 คาน้ําประปา

10,500.00

5,000.00

15,500.00

20,000.00

4,500.00

4.3 คาโทรศัพท

210,000.00

20,000.00

230,000.00

320,000.00

90,000.00

4.4 คาบริการระบบอินเตอรเน็ต

140,000.00

20,000.00

160,000.00

217,000.00

57,000.00

70,000.00

30,000.00

100,000.00

150,000.00

50,000.00

4.5 คาสาธารณูปโภคอื่นๆ (ไปรษณีย, แฟกส)
งบลงทุน

-

งบแผนงาน/โครงการดําเนินงาน

28,500,000.00

1. โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงค ลักษณะทํานองเดียวกับ
ธนาคารที่ดิน

2,300,000.00

630,000.00
-

-

29,130,000.00

53,530,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

-

24,400,000.00
-

2. โครงการพัฒนากฎหมาย

-

3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล

-

5,000.00

5,000.00

5,000.00

-

4. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร

-

200,000.00

200,000.00

200,000.00

-

5. โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของ บจธ.

-

5,000.00

5,000.00

5,000.00

-

6. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรับรูความเขาใจ

-

400,000.00

400,000.00

1,000,000.00

7. โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกร PMQA

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

8. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลราคาทรัพยสินของ บจธ.

-

-

-

-

-

9. โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานขอมูล.

-

-

-

-

-

10. โครงการจัดทําและพัฒนางานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

-

-

-

-

-

11. โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน

-

-

-

-

600,000.00
-

25,000,000.00

-

25,000,000.00

12. โครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน

600,000.00

-

600,000.00

-

-

600,000.00

13. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

400,000.00

-

400,000.00

-

-

400,000.00

14. โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึงที่ดิน

200,000.00

-

200,000.00

-

-

200,000.00

รวม

53,484,900.00

93

22,881,600.00

76,366,500.00

50,000,000.00

117,915,000.00

25,000,000.00

41,548,500.00

