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ความเห็นเบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน)
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
เพื่อให้การวิเคราะห์ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) (สทด.) ตามร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งฯ มีความชัดเจนและแสดงถึงความแตกต่างและความไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจและการด้าเนินการของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ส้านักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
๑. ประเด็นการวิเคราะห์ภารกิจในภาพรวม
๑.๑ ควรวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บภารกิ จ ของ สทด. กั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ/หรื อ อ้ า นาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ทั้ ง ระบบที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานด้านปฏิบัติการ หน่วยงานด้านส่งเสริม หน่วยงานด้านสนับสนุนแหล่งทุน
ตัวอย่างเช่น อ้านาจของ สทด. ตามมาตรา ๙ (๑๖) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
จั ด ท้ า ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การก้ า หนดนโยบายและมาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
ต่อคณะกรรมการ สทด.
ประเด็นพิจารณา : การก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
เป็นภารกิจของคณะกรรมการที่มีห น้าที่ก้าหนดนโยบายและแผนระดับชาติหรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐหน่วยใด
มีขอบเขตครอบคลุ มพื้น ที่แ ละกลุ่ มเป้ า หมายใด และมี ความเชื่ อมโยงกับ การก้ าหนดนโยบายและมาตรการ
ของคณะกรรมการ สทด. อย่างไร
ตัวอย่างเช่น อ้านาจของ สทด. ตามมาตรา ๙ (๘) ให้สินเชื่อตามมาตรา ๔๒ ก้าหนดให้
สทด. ให้สินเชื่อแต่เฉพาะกับองค์กรชุมชนเพื่อประโยชน์ในการจัดหา พัฒนา หรือไถ่ถอนที่ดิน และการให้สินเชื่อ
เพื่อจัดหา พัฒนา หรือไถ่ถอนที่ดินแก่เกษตรกรที่มิใช่องค์กรชุมชน ให้คณะกรรมการ สทด. มีอ้านาจพิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณี
ประเด็ นพิจารณา : การให้ สินเชื่อหรือสนับสนุนแหล่งทุนให้เกษตรกรและองค์กรชุมชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินส้าหรับการประกอบอาชีพนั้น มี หน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานเอกชนหน่วยใดที่มีภารกิจ
ท้านองเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และมีกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานแต่ละหน่วยที่ต่างกันหรือทับซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร
๑.๒ ควรวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บภารกิ จ ของ สทด. กั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(กฟก.) ในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเภทที่ดินที่น้ามาจัดให้ วัตถุประสงค์การจัดที่ดิน กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบวิธีการ
จัดที่ดิน สิทธิในที่ดิน ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้เกษตรกรหรือองค์กรชุมชน
ทั้งนี้ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้างต้น ควรแสดงให้เห็นความไม่ซ้าซ้อน ความซ้้าเสริม และ
ระบบการด้าเนินงานบริหารจัดการที่ดินซึ่ง แสดงความสัมพันธ์ในการด้าเนินการตามภารกิจของ สทด. กับภารกิจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น เช่น (องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน)
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๒. ประเด็นการวิเคราะห์ภารกิจโดยเปรียบเทียบรายหน่วยงาน
หน่วยงานอื่น
๑) ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ความเห็นเบื้องต้น
มีความใกล้เคียงกับ สทด. ในหลายประเด็น เช่น
(๑) กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักทีเ่ หมือนกัน คือ เกษตรกร
(๒) ประเภทของที่ดินที่น้ามาจัดสรร โดยทั้ง ส.ป.ก. และ สทด. มีการน้า
ที่ดินของเอกชนมาด้าเนินการ
(๓) วัตถุประสงค์เดียวกัน คือการจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน
ท้ากิน/มีไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นภารกิจของ ส.ป.ก. และ
สทด. ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
๒) การเคหะแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจต่าง
กับ สทด. ที่เน้นด้านการน้าไปท้าการเกษตรเป็นหลัก
๓) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กลุ่มเป้าหมายในส่วนขององค์กรชุมชน พอช. จะกว้างกว่า สทด.
(องค์การมหาชน) (พอช.)
ที่บทนิยามเน้นเฉพาะเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันและวัตถุประสงค์ที่เน้นการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่
อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อง ต่างกับ สทด.
๔) นิคมสร้างตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตพื้นที่ด้าเนินการมีลักษณะ
เฉพาะต่างจาก สทด. อย่างไรก็ดี ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
๕) นิคมสหกรณ์
ความชัดเจนในบทบาทภารกิจและความสัมพันธ์ของการท้างานร่วมกัน
๖) สถาบันการเงินเฉพาะ :
 กรณี ธกส. มีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับ สทด.
๖.๑) ธนาคารเพื่อการเกษตร
โดยมุ่งเน้นให้สินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรทั้งรายบุคคล กลุ่มบุคคล
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร
๖.๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือาชีพอื่น
(ธอส.)
 กรณี ธอส. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินเชื่อ ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
๖.๓) ธนาคารพาณิชย์
ซึ่งแตกต่างจาก สทด. ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกร
๖.๔) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา  กรณีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
เกษตรกร (กฟก.)
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๖.๕) กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใกล้เคียงกับ สทด. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินที่เกษตรกร
น้าไปจ้านอง/ขายฝาก
ทั้งนี้ ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทภารกิจและ
ความสัมพันธ์ของการท้างานร่วมกัน

