
 
 
 

ท่ี ทส ๑๐๐๖.4/              

       

 

 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง    รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ) 

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
  2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ท่ี นร 0904/334 ลงวันท่ี 8 ตลุาคม 2562 
  3. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0503/33446  
 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562   
 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.5/2739 
  ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
 5. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 6. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรงุ 
  กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 7. บันทึกวิเคราะหสรุปประกอบรางพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)      
  พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 8. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติ 
  ปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 9. หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 10. เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 11. แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมาย 
  ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 

  ดวยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาท่ีสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ ขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ) ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 มาเพ่ือโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี  
โดยเรื่องนี้เขาขายท่ีจะตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (2) ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กำกับการบริหาร
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเห็นชอบใหนำเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

ท้ังนี ้... 
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  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. เรื่องเดิม 
  1.1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ท่ี นร 0904/334 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2562 สงรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จแลว และมีการแกไขเพ่ิมเติมเล็กนอย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
และกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) ไดมีหนังสือยืนยันใหความเห็นชอบกับการแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ สำนักงานฯ 
ไดเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไปดวยแลว รายละเอียดปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 
  1.2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0503/33446 ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2562 มาเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และหากประสงคจะดำเนินการตอไป 
ขอไดโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับแผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ตอไป ท้ังนี้  
ในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏับัติท่ีเก่ียวของดวย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 
  1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.5/2739
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 สงแผนการเสนอรางกฎหมายระยะ 1 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจัดลำดับความสำคัญและกรอบระยะเวลาในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไวในลำดับท่ี 1 ดวยแลว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

  2. เหตุผลความจำเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตร ี
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวตอไป และเม่ือตรวจพิจารณาเสร็จแลว  
ใหสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงหนวยงานรัฐเจาของเรื่องเพ่ือยืนยันกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดพิจารณาแลวเรื ่องเสร็จที ่ 1219/2562 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ยืนยัน      
รางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ตอไป 

  3. ความเรงดวนของเรื่อง 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  พ.ศ. 2562  มาตรา 18  
ไดกำหนดให จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ภายในสองปนับแตวันท่ี 14 เมษายน 
2562 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 

4. สาระสำคัญ … 
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  4. สาระสำคัญ/ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
   4.1 รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไดผาน 
การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว โดยมีบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... บันทึกวิเคราะหสรุปสาระคำคัญ
ของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีผานการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีสงมาดวย 5 - 8 ซ่ึงสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้ 
    (1) กำหนดใหสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศซ่ึงเปนอำนาจหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมท้ังกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
เปนสวนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4) 
    (2) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ 
และผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกิจการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอง
บริหารจัดการท่ีดิน  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตรา
เดียวกัน (รางมาตรา 5) 
    (3) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ 
และผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง 
กิจการทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากำลังของกองบริหารจัดการท่ีดิน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดท่ีดิน ไปเปนของกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6) 
    (4) ตัดบทเฉพาะกาลท่ีกำหนดผูปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติในวาระเริ่มแรก และท่ีกำหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดใหสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาท่ี
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดใหเลขาธิการสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง และเม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวและสนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติงานชั่วคราวเปนเรื่องท่ีสามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก 

(5) คณะกรรมการ ... 
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    (5) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) มีขอสังเกตวา เม่ือมีการโอนอำนาจหนาท่ี 
กิจการ ทรัพยสิน และบุคลากรของกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ี ดินแห งชาติ   
สำนักนายกรัฐมนตรี ตามรางพระราชบัญญัตินี้ในการจัดทำรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาท่ีของกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
ใหสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติท่ีมีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ และมีหนาท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกับแนว
ทางการแกไขปญหากรณีอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนหรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมท้ังมีหนาท่ีดูแลและใหคำแนะนำ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนและขอพิพาทในท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภทแตตองไมกระทบ 
ตออำนาจหนาท่ีในการวินิจฉัยปญหาท่ีเก่ียวของกับสิทธิท่ีดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอ่ืนท่ีมีอยูเดิม 
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง 
สวนราชการภายในเพ่ือทำหนาท่ีในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐข้ึนอีก  
    (6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำ 1) หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) 2) เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
3) แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของ 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9 – 11 

  5. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 มีขอสังเกตและความเห็นของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพ่ิมอัตรากำลังและงบประมาณจากท่ีมีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย
งบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริการภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัดดวย  
 5.2 สำนักงาน ก.พ. มีขอสังเกตวา เพ่ือใหการบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีใหมีการปรับปรุงระบบ
บริหารกำลังคนภาครัฐ โดยอาจสรรหา จางงานคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารวม
ปฏิบัติงานในรูปแบบการจางงานอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมนโยบายปรับขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัดรัด 
แตมีประสิทธิภาพ  
 5.3 สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติควรให เปนสวนราชการท่ีทำหนาท่ีกำหนดและกำกับนโยบาย 
ดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเทานั้น ดังนั้น หากมีการตัดโอนภารกิจในสวนของกองแกไข 
                                                                                                                   ปญหาการ … 
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ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานปฏิบัติการ 
เชน ภารกิจการตรวจพิสูจนสิทธิ โดยอาจมอบใหสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
เปนตน รับไปดำเนินการแทนนอกจากนี้ ในสวนท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของ 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ .ศ. .... ซ่ึงไดกำหนดหนาท่ีและอำนาจ  
และโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห งชาตินั้น  
ตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได
กำหนดข้ันตอนการดำเนินการวา การขอจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมท้ังในระดับกรมและระดับต่ำกวากรมตอง
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 5.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ 
โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในสวนของอำนาจหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพ่ือใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาและอุปสรรคไดรับการแกไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ  
 5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม  

  6. ขอเสนอสวนราชการ 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาท่ีในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ขอเสนอ
คณะรัฐมนตร ีเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  
    

               ขอแสดงความนับถือ  

                              
               

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กองบริหารจดัการท่ีดิน 
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕1 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 
 

(นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สำเนาถูกตอง 
 
 

(นายณัฐวุฒิ   เปลื้องทุกข) 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ 

 

                             ราง 
                             พิมพ 
                             ทาน 
                             ตรวจ 
         
                                

 



 
 
 

ท่ี ทส ๑๐๐๖.4/              

       

 

 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง    รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ) 

เรียน   รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ท่ี นร 0904/334 ลงวันท่ี 8 ตลุาคม 2562 
  2. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0503/33446  
 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562   
 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.5/2739 
  ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
 4. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 5. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรงุ 
  กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 6. บันทึกวิเคราะหสรุปประกอบรางพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)      
  พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 7. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
  กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 
 8. หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบญัญัต ิ(Checklist)  
 9. เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 10. แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมาย 
  ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 

  ดวยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาท่ีสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ ขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ) ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 มาเพ่ือโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี  
โดยเรื่องนี้เขาขายท่ีจะตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (2)  

   ท้ังนี้ … 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

ราง 
 ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
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   ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. เรื่องเดิม 
  1.1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ท่ี นร 0904/334 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2562 สงรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จแลว และมีการแกไขเพ่ิมเติมเล็กนอย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
และกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) ไดมีหนังสือยืนยันใหความเห็นชอบกับการแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ สำนักงานฯ 
ไดเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไปดวยแลว รายละเอียดปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 
  1.2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0503/33446 ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2562 มาเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และหากประสงคจะดำเนินการตอไป 
ขอไดโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับแผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ตอไป ท้ังนี้  
ในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏับัติท่ีเก่ียวของดวย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 
  1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.5/2739
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 สงแผนการเสนอรางกฎหมายระยะ 1 ป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจัดลำดับความสำคัญและกรอบระยะเวลาในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไวในลำดับท่ี 1 ดวยแลว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

  2. เหตุผลความจำเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตร ี
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวตอไป และเม่ือตรวจพิจารณาเสร็จแลว  
ใหสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงหนวยงานรัฐเจาของเรื่องเพ่ือยืนยันกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดพิจารณาแลวเรื ่องเสร็จที ่ 1219/2562 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ยืนยัน      
รางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ตอไป 

  3. ความเรงดวนของเรื่อง 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  พ.ศ. 2562  มาตรา 18  
ไดกำหนดให จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ภายในสองปนับแตวันท่ี 14 เมษายน 
2562 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 
 

4. สาระสำคัญ … 
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  4. สาระสำคัญ/ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
   4.1 รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไดผาน 
การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว โดยมีบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... บันทึกวิเคราะหสรุปสาระคำคัญ
ของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีผานการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีสงมาดวย 5 - 8 ซ่ึงสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้ 
    (1) กำหนดใหสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศซ่ึงเปนอำนาจหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมท้ังกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
เปนสวนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4) 
    (2) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ 
และผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกิจการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอง
บริหารจัดการท่ีดิน  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตรา
เดียวกัน (รางมาตรา 5) 
    (3) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ 
และผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง 
กิจการทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากำลังของกองบริหารจัดการท่ีดิน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดท่ีดิน ไปเปนของกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6) 
    (4) ตัดบทเฉพาะกาลท่ีกำหนดผูปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติในวาระเริ่มแรก และท่ีกำหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดใหสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาท่ี
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดใหเลขาธิการสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง และเม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวและสนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติงานชั่วคราวเปนเรื่องท่ีสามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก 

(5) คณะกรรมการ ... 
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    (5) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) มีขอสังเกตวา เม่ือมีการโอนอำนาจหนาท่ี 
กิจการ ทรัพยสิน และบุคลากรของกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ี ดินแห งชาติ   
สำนักนายกรัฐมนตรี ตามรางพระราชบัญญัตินี้ในการจัดทำรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาท่ีของกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
ใหสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติท่ีมีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ และมีหนาท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกับแนว
ทางการแกไขปญหากรณีอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนหรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมท้ังมีหนาท่ีดูแลและใหคำแนะนำ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนและขอพิพาทในท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภทแตตองไมกระทบ 
ตออำนาจหนาท่ีในการวินิจฉัยปญหาท่ีเก่ียวของกับสิทธิท่ีดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอ่ืนท่ีมีอยูเดิม 
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง 
สวนราชการภายในเพ่ือทำหนาท่ีในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐข้ึนอีก  
    (6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำ 1) หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) 2 ) เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
3) แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของ 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9 – 11 

  5. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 มีขอสังเกตและความเห็นของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพ่ิมอัตรากำลังและงบประมาณจากท่ีมีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย
งบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริการภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัดดวย  
 5.2 สำนักงาน ก.พ. มีขอสังเกตวา เพ่ือใหการบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคสวน
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีใหมีการปรับปรุงระบบ
บริหารกำลังคนภาครัฐ โดยอาจสรรหา จางงานคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารวม
ปฏิบัติงานในรูปแบบการจางงานอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมนโยบายปรับขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัดรัด 
แตมีประสิทธิภาพ  
 5.3 สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติควรให เปนสวนราชการท่ีทำหนาท่ีกำหนดและกำกับนโยบาย 
ดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเทานั้น ดังนั้น หากมีการตัดโอนภารกิจในสวนของกองแกไข 
                                                                                                                   ปญหาการ … 
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ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานปฏิบัติการ 
เชน ภารกิจการตรวจพิสูจนสิทธิ โดยอาจมอบใหสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
เปนตน รับไปดำเนินการแทนนอกจากนี้ ในสวนท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของ 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ .ศ. .... ซ่ึงไดกำหนดหนาท่ีและอำนาจ  
และโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห งชาตินั้น  
ตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได
กำหนดข้ันตอนการดำเนินการวา การขอจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมท้ังในระดับกรมและระดับต่ำกวากรมตอง
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 5.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ 
โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในสวนของอำนาจหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพ่ือใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาและอุปสรรคไดรับการแกไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ  
 5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม   

  6. ขอเสนอสวนราชการ 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบในเรื่องเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือโปรดพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  
    

               ขอแสดงความนับถือ  

                              
               
 
 

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กองบริหารจดัการท่ีดิน 
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕1 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 
 

(นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สำเนาถูกตอง 
 
 

(นายณัฐวุฒิ   เปลื้องทุกข) 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ 

                              ราง 
                             พิมพ 
                             ทาน 
                             ตรวจ 
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สิ่งที่สงมาดวย ๘











หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม  แกไข/ปรับปรุง  ยกเลิก 

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
 เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ  เปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที ่ฝ ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาติ 
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือทำหนาท่ีบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และรับผิดชอบภารกิจทำหนาท่ีดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการของ คทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ
2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

เสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชท่ีดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพท่ีดินและ

ศักยภาพท่ีดิน 
5) เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม หลักเกณฑ วิธีการ

รูปแบบการจัดท่ีดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์หรือรูปแบบในลักษณะอ่ืน 
6) จัดทำและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน

และประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 
7) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี 
8) วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหากรณี

หนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน 

9) ประสาน วิเคราะห และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐและมาตรการชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

10) ปฏิบัติหนาที ่ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที ่ดินแหงชาติและคณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ 

11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
และเพื่อโอนภารกิจและอัตรากำลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กองบริหารจัดการที่ดินในสวนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กองแกไขปญหาการบุกร ุกที ่ด ินของรัฐ มาดำเนินการ 
ตามภารกิจดังกลาว รวมท้ังถายโอนภารกิจของคณะกรรมการจัดท่ีดิน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๙
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และสิ่งแวดลอม ไปเปนของคณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏบิตัิ
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
 ๑. เนื่องจากกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ใหมีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
เพื ่อกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ จึงควรมีหนวยงานรองรับการดำเนินงาน       
ของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ   
เพื่อปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติ  
 2. เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดิน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ในสวนที่เกี่ยวของกับองคประกอบและอำนาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการจัดที่ดิน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของ
คณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไมใหเกิดความซ้ำซอน 
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 1.2 ความจำเปนท่ีตองทำภารกิจ 
 โดยที ่กฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาติ (คทช.) กำหนดใหมีคณะกรรมการ 
นโยบายที ่ด ินแหงชาติ เพื ่อทำหนาที ่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ด ินและทรัพยากรดิน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอำนาจ การมีสวนรวม 
ของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม และใหมีหนวยงานรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
ในฐานะฝายเลขานุการ โดยจ ัดต ั ้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาต ิ ส ังก ัดสำนักนายกร ัฐมนตรี 
และโอนอัตรากำลังจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม                     
กองบริหารจัดการที่ดิน ในสวนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กองแกไขปญหาการบุกรุกที ่ดินของรัฐ มาดำเนินการตามภารกิจ อีกท้ัง               
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน   
ในสวนท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติใหเปนคณะกรรมการจัดท่ีดิน 
เพื่อไมใหซ้ำซอนกับอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จึงตองถายโอนภารกิจในสวนที่เกี่ยวของ 
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของ คณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการมีความชัดเจน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 

 หากไมทำภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
 หากไมจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะทำใหไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติ
หนาที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย    
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาต ิ
 

 1.3 การดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  ไมมีทางเลือกอื่น เนื่องจากปจจุบันไมมีหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อทำหนาที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 

 1.4 มาตรการท่ีบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
 1) กำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่ฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  
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 2) กำหนดโครงสรางและองคประกอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ประกอบดวย
ผูบริหาร ไดแก ผูอำนวยการสำนักงาน ๑ ตำแหนง ท่ีปรึกษาสำนักงาน ๑ ตำแหนง และรองผูอำนวยการสำนักงาน
๓ ตำแหนง หนวยงานภายในไดแก (๑) สำนักงานผูอำนวยการ (๒) กองกฎหมายที ่ด ินและทรัพยากรดิน  
(๓) กองท่ีดินของรัฐ (๔) กองยุทธศาสตรและแผนงาน (๕) ศูนยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน (๖) กองติดตาม
ประเมินผล (๗) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ และหนวยงานท่ีข้ึนตรงตอผูอำนวยการ
สำนักงาน ซ่ึงในระยะตอไปจะมีการเพ่ิมหนวยงานภายใน เพ่ือทำหนาท่ีรับผิดชอบภารกิจงานและรองรับการแกไข
ปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3) ใหโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการและผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสวนราชการดังตอไปนี้ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย  
    (๑) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ  
 (๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในสวนท่ี    
ไมเก่ียวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 ๔) ใหโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีของสวนราชการและผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในสวนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเปนของกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 1.5 ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 
  ทำใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และเจตนารมณตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ รวมทั้งการโอนบรรดาภารกิจงานของสวนงานที่เกี่ยวของ การจัดโครงสราง องคประกอบ กำหนดหนาที่และ
อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ทำใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน 

 

 1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  1) การบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีเอกภาพเกิดการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม 
การแกไขปญหาที่ดินอยางเปนระบบ เกิดประโยชนสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 
  2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหาดานที่ดินและทรัพยากรดิน แกไขปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำ
และสรางความเปนธรรมใหแกสังคมและประชาชน 

 

 ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 
 1) รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ เพ่ือทำหนาท่ี
ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสนับสนุนภารกิจงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติใหบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย  
 2) รอยละความสำเร็จของการบูรณาการ การกระจายอำนาจ การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และ 
ภูมิสังคม  ในการดูแลรักษา สงวนหวงหาม การอนุรักษการฟนฟูและพัฒนาที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน 
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การใชประโยชนอยางสมดุล การแกไขปญหาดานที่ดิน เพื่อใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ เปนธรรม 
และยั่งยืน 
 3) ประชาชนไดรับการแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนสามารถ
มีท่ีดินทำกินไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ลดปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 

 1.7 การทำภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย มีตอรัฐตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 
  - 
 

2. ผูทำภารกิจ 
 2.1 เม่ือคำนึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน ทำภารกิจนี้ 
  เนื่องจากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ เปนหนาท่ีของรัฐ  
 

 ภารกิจนี้ควรทำรวมกับเอกชนหรือไม อยางไร 
เนื่องจากเปนภารกิจของรัฐในการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตามภาคเอกชนสามารถเขารวมการบริหาร

จัดการภายใตหลักการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
   

 2.2 เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทำภารกิจนี้รวมกับ
หนวยงานอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 
  ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จะตองดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคม 
 

 2.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทำ จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
และรวมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในฐานะหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
3. ความจำเปนในการตรากฎหมาย 
 3.1 การจัดทำภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 
 

 หนาท่ีหลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง 
1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ และคณะรัฐมนตร ี

2) จัดทำมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม  ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการจัด
ที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นเพื่อใหการใชที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด
เสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข ปรับปรุง 
หรือยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินตอเสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหงชาติ
และคณะรัฐมนตร ี
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4) วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหา
กรณีหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน 

5) ประสาน วิเคราะห และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหา
แนวเขตท่ีดินของรัฐ และมาตรการชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

6) ประสานและจัดใหมีการเชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชสำหรับการบริหารจัดที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ 

 

 หนาท่ีของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
  มาตรา 57 รัฐตอง 
  (2) อนุรักษ คุ มครอง บำรุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองให
ประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดำเนินการและไดรับประโยชนจากการดำเนินการดังกลาวดวย
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
  มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังตอไปนี้ 
  (1) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  (2) จัดใหมีมาตรการการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชนสามารถมีที่ทำกินไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม 
  มาตรา 73 รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ำและสามารถแขงขันในตลาดได 
และพึงชวยเกษตรกรผูยากไรใหมีท่ีทำกินโดยการปฏิรูปท่ีดิน หรือวิธีอ่ืนใด 
  หมวด 16 การปฏิรปูประเทศ 
  มาตรา 258 ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ 
  ช. ดานอ่ืน ๆ 

 (2) จัดใหมีการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครอง
ท่ีดินท้ังประเทศ เพ่ือการแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดินอยางเปนระบบ 

 

 ยุทธศาสตรชาติ 
 โดยสาระสำคัญในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่เกี่ยวของกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ไดแก 
 1)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) 
โดยมีแนวทางสำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก การเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยฟนฟูดูแล
รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชนอยางสมดุล การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของภาคเกษตร และการสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืน ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
เก้ือกูลกับระบบนิเวศ 
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 2)  ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) โดยมีแนวทาง
สำคัญท่ีเก่ียวของ ไดแก การเสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัว และการสรางความสมดุล
ระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัวการสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 3)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)  
โดยมีแนวทางสำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอนุรักษและ
ฟนฟูพ้ืนท่ีปา เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 ในยุทธศาสตรที ่ 4  การเติบโตที ่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 1 การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ปาไม
เปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ มีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กำหนดไวในแนวทางการพัฒนาดานการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีสาระสำคัญในสวนที่เกี ่ยวของ ไดแก การรักษาทุนทาง
ธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว การปกปองรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา การอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั ่งยืน การพัฒนาระบบบริหารจัดการที ่ดินและแกไขการบุกรุกที ่ด ินของรัฐ  
การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร การบริหารจัดการน้ำเพื่อให
เกิดความยั่งยืนการสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว และการใหความสำคัญในการแกไขปญหา
วิกฤตสิ่งแวดลอม  

 

 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการปฏิรูปท่ีดินและการจัดการท่ีดิน 
  

 3.2 การทำภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 
  ไมสามารถใชมาตรการทางบริหารได เนื่องจากการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ  
และการโอนภารกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองใชอํานาจของกฎหมายดำเนินการ 

 

 3.3 ในการทำภารกิจนั้น เหตุใดจึงจำเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เพ่ือใหการแกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเปนตอง
ตรากฏหมายในขณะนี้ 
  

 3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย  
 (ก) การใชบังคับกฎหมาย 

 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองท่ีท่ัวประเทศ เนื่องจาก 
 กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติ จึงบังคับใชพรอมกันทุกทองท่ีท่ัวประเทศ 
 
 

 ทยอยใชบังคับเปนทองท่ี ๆ ไป เนื่องจาก 
 - 
  

 (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
 ใชบังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก 

– 
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 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด 
 - 

 

 ควรกำหนดระยะเวลาการส้ินสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
- 

 

 3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอ่ืน เชน ขอบัญญัติทองถิ่น 
 กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีหนวยงานรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ      
ในฐานะฝายเลขานุการ โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตองตราเปนกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติไมสมควรจึงตราเปนกฎในลักษณะอ่ืน 

 

 3.6 ลักษณะการใชบังคับ 
 ควบคุม    กำกับ/ติดตาม   สงเสริม 
 ระบบผสม 

 เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 
   -  
 

 3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 
 

 3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกำหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอ่ืนท่ีมีผลเปนการควบคุม 
  - 

 

 3.7.2 มีการกำหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจำเปนอยางไร คุมคาตอภาระ 
ท่ีเกิดแกประชาชนอยางไร 

- 
 

 3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร 
- 
 

 3.7.4 มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม 
 - 
  

 3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคำขอ การใหย่ืนคำขอใหม หรือไม อยางไร 
 - 
 

 3.7.6 มีการตออายุการอนุญาตหรือไม 
- 

 มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม 
- 

 3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
 3.8.1 กฎหมายท่ีจะตราข้ึนมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจำเปนอยางไร 
 - 

 

 3.8.2 คณะกรรมการท่ีกำหนดข้ึนมีอำนาจซ้ำซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม 
 - 
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 หากมีความซ้ำซอน จะดำเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนนั้น 
 - 
 

 3.8.3 องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดำรงตำแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนา
สวนราชการหรือไม 
 - 

 

 เหตุใดจึงตองกำหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 
 - 

 

 3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 
  - 
 

 3.10 ประเภทของโทษท่ีกำหนด 
 โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง   ระบบผสม 

 

 3.11 การกำหนดโทษทางอาญาจะทำใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
 ไมมี 
 

 3.12 ความผิดท่ีกำหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร 
   ไมมี 

 
4. ความซ้ำซอนกับกฎหมายอ่ืน 
 4.1 การดำเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน หรือไม 
   ไมมี 

 

 4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทำนองเดียวกันท่ีมีอยู 
   ไมมี 

 
5. ผลกระทบและความคุมคา 
 5.1 ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 

 ผูมีหนาท่ีตามรางกฎหมายหรือท่ีจะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง 
 หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

 

 ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย 
  

 5.2 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว 
 

 ดานเศรษฐกิจ 
 - เชิงบวก 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 
 - หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสามารถใชงบประมาณในการแกไขปญหาที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 



-๙- 
 
มีการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม การแกไขปญหาที่ดิน 
อยางเปนระบบ   
 

 - เชิงลบ 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 
 ไมมี 

 

 ดานสังคม 
 - เชิงบวก 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 
 หนวยงานที่เกี ่ยวของมีการทำงานและบูรณาการรวมกันในการแกไขปญหาที่ดินของประเทศ  
  ใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 

 - เชิงลบ 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 
 - 

 
 

 ดานอ่ืน ๆ  
 - เชิงบวก 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 
 - 

 

 - เชิงลบ 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 
 - 
 

 

 5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจำกัด 
  - 
 การจำกัดนั้นเปนการจำกัดเทาท่ีจำเปนหรือไม อยางไร 
 - 
 
 5.4 ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
 5.4.1 ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการอำนวยความ
สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด 
 (1) ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาต ิการอนุรักษทรัพยากรดินและท่ีดินอยางยั่งยืน และการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม  
  (๒) ประชาชนและชุมชน ไดรับการแกไขปญหาที่ดิน มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพในท่ีดิน แกไขปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมและประชาชน 
   (๓) ประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดิน และไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
ในการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน 
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 ๕.๔.๒. เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด 
 - 

 

 การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย เพียงใด 
 - 
 

 ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด 
 - 
 และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
 - 
 5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
 การกำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ทำใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการท่ีดิน
อยางมีสวนรวมรวมถึงการเชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
 

 สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
 ลดงบประมาณในภารกิจท่ีซ้ำซอนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

 5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ ไดแก 
 มีหนวยงานท่ีมารองรับการแกไขปญหาท่ีดินของประชาชนโดยตรง  

 

 5.5 ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 - 

 

 5.6 ความคุมคาของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที ่เกิดขึ้นกับประชาชนและการท่ี
ประชาชนจะตองถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 
  ภารกิจมีความคุมคา เนื่องจากการบริหารจัดการท่ีดินของหนวยงานรัฐจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เปนการลดงบประมาณในการแกไขปญหาท่ีดิน และประชาชนจะไดรับประโยชนจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ อยางไรก็ดี ภารกิจที่เกิดขึ้น สงผลใหตองพิจารณาอัตรากำลังเพิ่มใน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนไดในอนาคต 

 
6. ความพรอมของรัฐ 
 6.1 ความพรอมของรัฐ 
 (ก) กำลังคนท่ีคาดวาตองใช 
 ปจจุบันมีความพรอมในการกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใชกรอบอัตรากำลัง
ท่ีมีอยูเพ่ือปฏิบัติการใหบรรลุเจตนารมณตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจำเปนตองมี 
 หนวยงานตาม (ก) มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณเปนอยางดี 
 

 (ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 
 โดยเปนงบดำเนินงานประมาณ ๓๒0 ลานบาท    
 และงบลงทุนประมาณ  ๙๘ ลานบาท  

 
 



-๑๑- 
 

 

 6.2 ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากำลัง มีความเห็นของ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณหรือไม อยางไร 
 การดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดพิจารณาการจัดต้ัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 

 6.3 วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย 
  
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน 

  
7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 
 7.1 มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ำซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดำเนินการกับ
หนวยงานนั้นอยางไร 
 - 

 

 7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 
  -  
 7.3 มีการบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 
  - 
 7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก 
  นายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้  
 

 การกำหนดใหผูดำรงตำแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
นายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการกำกับดูแลหนวยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี 

 
8. วิธีการทำงานและตรวจสอบ 
 8.1 ระบบการทำงานท่ีกำหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 
 เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติเกินความจำเปน 
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

 

 8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 8.2.1 ในกฎหมายมีการกำหนดข้ันตอนการดำเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง 
 -  
  แตละข้ันตอนใชเวลาดำเนินการเทาใด 
 - 



-๑๒- 
 
 8.2.2 หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม อยางไร 
         - 
 

 8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอำนาจ หรือมอบอำนาจเพื่อใหประชาชน ไดรับ
การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร 
  - 
 

 8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอำนาจอยางไรบาง 
  - 
 8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 
     - 
 8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 
  - 

 

9. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง 
  9.1  ไดจัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสำคัญของ
กฎหมายลำดับรองนั้น หรือไม 
  ไดจัดทำแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมาย    
ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ 
 
  ไดยกรางกฎหมายลำดับรองในเรื่องใดบาง 
  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. .... 
 

 9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอำนาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคล 
เกินสมควรอยางไร 
         - 

 

10. การรับฟงความคิดเห็น 
 มีการรับฟงความคิดเห็น     ไมไดรับฟงความคิดเห็น 

 

 10.1 ผูท่ีเกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความคิดเห็น 
 หนวยงานภาครัฐ 

 สำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ. 
 สำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก 
 - 
 ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 ประชาชนท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ 
 ประชาชนท่ัวไป 
 องคกรอ่ืน ไดแก 
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 10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร 

    รับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จท่ี 
๑๒๑๙/๒๕๖๒ ผานเว็บไซต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม www onep.go.th 
และเว็บไซตกฎหมายไทย (การรับฟงความคิดเห็น)   www lawamendment.go.th 
 

 10.3 จัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 จัดทำ     ไมมีการจัดทำ 
 

 ในกรณีจัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม 
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 
 จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 
 พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น 
 ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของในแตละประเด็น 
 คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำ

รางกฎหมาย 
 

 ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย การเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง ตอคณะรัฐมนตรีฯ แลว 
 
 
      ลงช่ือ       
              (นายจตุพร  บุรษพัฒน ) 
                  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
     วัน/เดือน/ปท่ีจัดทำ                                                                                       
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ      
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ     
หมายเลขติดตอ ๐ 2265 6๕๕๑     

20-3-6๒ 



 

 

เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 เนื่องดวยมีการออกกฎหมายเพื่อยกระดับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จากระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นเปนพระราชบัญญัติ และยังไมมี

หนวยงาน ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงตองเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        

เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหเปนสวนราชการระดับกรม ในสำนัก

นายกรัฐมนตรี ทำหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ซ่ึงจะทำใหมีสวนราชการท่ีมีอำนาจ

หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหสามารถปฏิบัติ กำหนด ผลักดันและประสานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งทำหนาท่ี

กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อใหภารกิจดังกลาวมีความเปน

เอกภาพและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

ผลการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย   

 ๑. การวิเคราะหผลกระทบดานโครงสรางและระบบการทำงานเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน 

ของรัฐบาล ในการบริหารประเทศ 

  การกำหนดใหมีการจัดวางโครงสรางและระบบการทำงาน ทั้งหมดรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารประเทศตามแนวทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ดังนี ้

  ๑. มีองคกรหลักในการรับผิดชอบในการประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ       
ใหมีความสอดคลองและเปนไปทิศทางเดียวกัน สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที ่ดิน 
ของประเทศไดอยางชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 
  ๒. ทำใหเกิดการดำเนินงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของที ่ด ินและทรัพยากรดิน  
ในการวางแผนพัฒนา การใชประโยชนและการอนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
  ๓. ทำใหเกิดการสงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการสนับสนุนหรือจัดใหมีการศึกษา คนควา 
วิจัย พัฒนาและเผยแพร หรือถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี เพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ไมเกิดความซ้ำซอน และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน  
  ๔. มีลักษณะการทำงานเชิงรุกในการแกไขปญหาที ่ดินของประเทศทั ้งระบบ ซึ ่งจะทำให 
การบริหารจัดการที่ดินมีความเปนเอกภาพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 
  ๕. ปรับระบบการทำงานที ่มุ งผลสัมฤทธิ ์ (Result Base) มีผลลัพธการดำเนินงานที ่ว ัดได  

สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและการพัฒนากระบวนการทำงาน 

 



 ๒. เหตุผลท่ีแสดงวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการ สามารถแกไขปญหาขอขัดของ
ในการดำเนินงานท่ีเปนอยูในปจจุบันและ/หรือสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในบริบทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และประชาชนจะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
  ๒.๑ ประโยชนตอการบริหารราชการ/หนวยงาน 
  (๑) เพ่ือใหมีหนวยงานหลักในการกำหนดนโยบายท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
  (๒) เพื่อใหมีองคกรที่มีศักยภาพ ในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ ทั้งระบบการควบคุม 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ ในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินของประเทศในระดับนโยบายใหมีความสอดคลองและเปนไปทิศทาง
เดียวกัน สามารถแกไขปญหาท่ีดินของประเทศไดอยางชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 
  (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการจัดการที่ดินของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศใหเปนไปอยางระบบตอเนื่อง เปนเอกภาพ ทำใหการบริหารจัดการที่ดินที่มี
อยูสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 (๔) มีหนวยงานที่สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจโดยตรงในการ
วิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงประสานการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ       
 (๕) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการประสานการดำเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกัน
ท้ังในดานแนวคิดและการปฏิบัติ อยางเปนไปในทิศทางท่ีชัดเจน  
 (๖) เพ่ือรองรับระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของท่ีดินและทรัพยากรดิน ในการวางแผนพัฒนา 
การใชประโยชนและการอนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับท่ีดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 
   ๒.๒.๑ ประโยชนตอรัฐบาล   
  (๑) มีหนวยงานท่ีชัดเจนในการรองรับการแกไขปญหาหรือความเดือดรอนของประชาชน               
อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน  
  (๒) เพื่อใหทราบสถานการณการจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในการ
กำหนดแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค ทองถิ่น และเพื่อใหเกิดการใชประโยชน   
ในท่ีดินอยางคุมคา สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ๒.๒.๒ ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน  
     (๑) ลดปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ การ
กระจายการถือครองท่ีดินท่ีไมเปนธรรม ปญหาความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำ ทำใหเกิดการกระจายรายได
และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที ่ยากจน และสามารถจัดที ่ดินใหประชาชนผู ดอยโอกาสได        
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  (๒) ลดงบประมาณแผนดิน เนื่องจากมีหนวยงานหลักท่ีประสานการบูรณาการภารกิจ

ดานที่ดินระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการไมเกิดความซ้ำซอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการท่ีดินของประเทศ 

 

 

 

 



การรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตปิรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
เรื่องเสร็จท่ี 1219/2562 

 
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 
 สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดำเนินการรับฟงความเห็นตอ

รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑๙/๒๕๖๒ 

๑.๑ โดยผานชองทางเว็บไซต www.onep.go.th และใหสงความเห็นมายัง E-mail : 
landpolicy.committee@gmail.com  (เอกสารหมายเลข ๑) 

๑.๒ โดยผานชองทางเว็บไซต www.lawamemdment.go.th และใหสงความเห็นมายัง E-mail : 
landpolicy.committee@gmail.com (เอกสารหมายเลข ๒)  

 
๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 

๒.๑ ในการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวโดยผานชองทางเว ็บไซต 
www.onep.go.th  ไดดำเนินการระหวางวันท่ี  25 ตุลาคม – ๒1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนระยะเวลาเกินกวา  ๑๕ วัน 

๒.๒ ในการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวโดยผานชองทางเว ็บไซต 
www.onep.go.th  ไดดำเนินการระหวางวันท่ี  6 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนระยะเวลาเกินกวา  ๑๕ วัน 

  
๓. พ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 

๓.๑ ในการรับฟงความเห็นดำเนินการผานชองทางเว็บไซต www.onep.go.th และใหสงความเห็น
มายัง E-mail : landpolicy.committee@gmail.com  ทั้งนี้ ไมมีผูสงความเห็น และมีผูเขาชมแลว จำนวน ๑๑๑ 
ทาน 

๓.๒ ในการรับฟงความเห็นดำเนินการผานชองทางเว็บไซต www.lawamendment.go.th และให
สงความเห็นมายัง E-mail : landpolicy.committee@gmail.com  ทั้งนี้ ไมมีผู สงความเห็น และมีผู เขาชมแลว 
จำนวน ๑03 ทาน 

 
๔. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

ประเด ็นในการรับฟงความเห็นดำเน ินการผานชองทางเว ็บไซต www.onep.go.th และ 
www.lawamendment.go.th ใหสงความเห็นมายัง E-mail : landpolicy.committee@gmail.com  มีดังนี้ 
 (๑) ทานเปนผูไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม หากทานไดรับ
ผลกระทบเปนรางพระราชบัญญัติใดบาง และไดรับผลกระทบอยางไร 
 (๒) รางพระราชบัญญัติดังกลาวจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับ
ทานหรือไมอยางไร 
 (๓) ทานมีความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางไร 
 

๕. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของในแตละประเด็น  
 5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพ่ิมอัตรากำลังและงบประมาณจากท่ีมีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย
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งบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ ์ในการบริหารภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัดดวย  
 5.2 สำนักงาน ก.พ. มีขอสังเกตวา เพื่อใหการบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคสวนราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใหมีการปรับปรุงระบบ
บริหารกำลังคนภาครัฐ โดยอาจสรรหา จางงานคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารวม
ปฏิบัติงานในรูปแบบการจางงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายปรับขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัดรัดแตมี
ประสิทธิภาพ  
 5.3 สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวาเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติควรใหเปนสวนราชการที่ทำหนาที่กำหนดและกำกับนโยบายดานการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินเทานั ้น ดังนั ้น หากมีการตัดโอนภารกิจในสวนของกองแกไขปญหาการบุกรุกที ่ดินของรัฐ  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม มาเปนของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานปฏิบัติการ เชน ภารกิจการตรวจ
พ ิส ูจนส ิทธ ิ  โดยอาจมอบให ส วนราชการอ ื ่นท ี ่ เก ี ่ ยวข อง เช น  กรมท ี ่ด ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 เปนตน รับไปดำเนินการแทนนอกจากนี้ ในสวนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองของ 
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ ่งไดกำหนดหนาที ่และอำนาจ  
และโครงสร างการแบงส วนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาตินั้น  
ตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวา การขอจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมทั้งในระดับกรมและระดับต่ำกวากรม 
ตองเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 5.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ  
โดยมีขอสังเกตเพิ ่มเติมวา ในสวนของอำนาจหนาที ่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ดินแหงชาติ  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาและอุปสรรคไดรับการแกไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ  
 5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม  

๖. คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น ดังนี้ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ประกอบกับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวสรปุผลการพิจารณาไดดังนี้ 
  6.1 กำหนดใหสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศซึ่งเปนอำนาจหนาที่ที ่เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนสวนราชการ 
ระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4) 
 



  6.2 แกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติว าดวยการโอนบรรดาอำนาจหนาที ่ของสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกิจการทรัพยสิน 
งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไขปญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกองบริหาร
จัดการที ่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนที่ไมเกี ่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินไปเปนของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 5) 
 6.3 แกไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัต ิว าด วยการโอนบรรดาอำนาจหนาที ่ของส วนราชการ 
และผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากำลังของกองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเปนของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6)  
 6.4 ต ัดบทเฉพาะกาลท ี ่กำหนดผ ู ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ผ ู  อำนวยการสำน ักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที ่ดินแหงชาติในวาระเริ ่มแรก และที ่กำหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดใหสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนบุคลากรเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาท่ี
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดใหเลขาธิการสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง และเม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดใหมีผู ปฏิบัติหนาที ่ดังกลาวและสนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติงานชั ่วคราวเปนเรื ่องที่สามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก 
 6.5 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) มีขอสังเกตวา เม่ือมีการโอนอำนาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน 
และบุคลากรของกองแกไขปญหาการบุกร ุกที ่ด ินของร ัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติ 
และสิ ่งแวดล อม มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาติ สำนักนายกร ัฐมนตรี  
ตามร างพระราชบ ัญญ ัต ิน ี ้ ในการจ ัดทำร างกฎกระทรวงแบ งส วนราชการของสำน ักงานคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาที่ของกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ใหสอดคลอง 
กับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายและแผน 
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และมีหนาที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไข
ปญหากรณีอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการที ่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมทั ้งมีหนาที่ดูแลและใหคำแนะนำเกี ่ยวกับ 
เรื ่องรองเรียนและขอพิพาทในที ่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภทแตตองไมกระทบตอ 
อำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาที่เกี ่ยวของกับสิทธิที ่ดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอื่นที่มีอยูเดิม 
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง 
สวนราชการภายในเพ่ือทำหนาท่ีในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐข้ึนอีก  

 ๗. การนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำรางกฎหมาย 
     รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื ่องเสร็จที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๒ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี ๒ พิจารณาประกอบความเห็นจัดทำรางกฎหมาย  



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง 
กฎกระทรวง 

แบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. .... 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติโดยใหมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 (2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ เสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 

 (4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับ

สภาพท่ีดินและศักยภาพท่ีดิน 
 (5) เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม  
และจัดทำขอเสนอเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบการจัดท่ีดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์หรือ

รูปแบบในลักษณะอ่ืน 
 (6) จัดทำมาตรการหรือแนวทางเพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

 (7) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี 
 (8) วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื ่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง          

การแกไขปญหากรณีหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน 
  (9 ) ประสาน ว ิเคราะห และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทาง             

การแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ 
 (10) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติและ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 (๑1) ปฏิบัติการอื ่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีและอำนาจของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) สำนักงานผูอำนวยการ 
 (๒) กองกฎหมายท่ีดินและทรัพยากรดิน 
 (๓) กองท่ีดินของรัฐ 
 (๔) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 



 (5) ศูนยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน 
 (6) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
  ขอ ๓ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทำ
หนาที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน รับผิดชอบ
งานข้ึนตรงตอผูอำนวยการ โดยมีหนาท่ีและอำนาจ ดังนี้ 
 (๑) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน 
 (๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 ขอ ๔ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำ
หนาท่ีหลักในการพัฒนา การบริหารของสำนักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึน
ตรงตอผูอำนวยการโดยมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้  
 (๑) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูอำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงาน  
 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
 (๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 
และหนวยงานในสังกัดสำนักงาน 
 (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 ขอ ๕ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ใหมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
เพื่อทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สงเสริมคุมครองจริยธรรมในสำนักงาน รับผิดชอบข้ึนตรงตอผูอำนวยการ โดยมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะแกผูอำนวยการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ในสำนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามทุจริต และประพฤติมิชอบของสวนราชการ        
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มาตรการปองกันและปราบปราม        
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของเสนอตอผูอำนวยการ 
 (๒) ประสานงาน เรงรัด และกำกับ ใหสวนราชการในสำนักงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๓) รับขอรองเรียนเรื ่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีในสำนักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 (๕) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และรวมมือ 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานและการคุมครองจริยธรรม เสนอตอผูอำนวยการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
 ขอ ๖ สำนักงานผูอำนวยการ มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  
 (๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ และงานบริหารท่ัวไป  
 (๒) ดำเนินการเกี ่ยวกับงานชวยอำนวยการและงานเลขานุการของผู บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 



 (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (๔) ดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ  
 (๕) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรูความเขาใจ
เก่ียวกับงานในหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 ขอ ๗ กองกฎหมายท่ีดินและทรัพยากรดิน มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) ประสานงานขอกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กับหนวยงานและคณะกรรมการ    
 ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห และพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหากรณีหนาท่ี
และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินท่ีซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน 

(3) ประสาน ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางประกอบการพิจารณาในการตรา แกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดทำรางกฎหมายระเบียบ ใหความเห็นและวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายรวมทั้งศึกษาและ
วิเคราะห เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีอยูในอำนาจของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

(5) ประสาน ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่กระทบตอที่ดินและ
ทรัพยากรดิน หรือกรณีการแกไขปญหาท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิตกิรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา และงานคดอ่ืีน
ท่ีอยูในอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

(7) เสนอความเห็นและใหคำปรึกษาขอหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
แนะนำ และปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกฎหมายในความรับผิดชอบ 

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการ    
นโยบายที่ดินแหงชาติ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนคูกรณี 
หรือคูความในคดีท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี เวนแตกรณีเปนขอพิพาทระหวางบุคคลภายในหนวยงาน  

(9) รับขอรองเรียนปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ดินและทรัพยากรดิน ดำเนินการตรวจสอบ 
ประสาน และแกไขปญหา หรือสงตอเรื่องไปยังสวนงาน สวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๑๐) ดำเนินการเกี ่ยวกับความชวยเหลือและความรวมมือทางวิชาการกับองคกรหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานคดีท้ังในและตางประเทศ 

(1๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา คนควา จัดทำเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ 
ซ่ึงเก่ียวของกับงานคดีและอ่ืน ๆ 

(1๒) ดำเนินการจัดทำรางกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั ่งของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

(1๓) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาระบบ ระเบียบ และมาตรฐานงานคดี รวมท้ังจัดทำแผนหลัก
และแผนพัฒนางานคดี 

(1๔) เสนอความเห็นดานกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
อนุกรรมการ และผูอำนวยการ ในเรื่องและปญหาตาง ๆ เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง
ในการปฏิบัติหนาท่ี 



(1๕) ควบคุมการจัดที่ดินของหนวยงานในแตละประเภทของกฎหมาย ในแนวทางตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติกำหนด 

(1๖) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
(๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 ขอ ๘ กองท่ีดินของรัฐ มีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้  
 (1) ศึกษา วิเคราะห ประสาน กำหนดกรอบมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดิน
อยางเปนธรรม   
 (2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 
 (3) ดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
 (4) ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะใหมีมาตรการในการปองกันและมาตรการในการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
 (5) ประสานนโยบายกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือนำไปปฎิบัติ รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบผล
การแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
 (6) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ขอ ๙ กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
 (๑) วิเคราะหกลั ่นกรอง และพิจารณาเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ มาตรการและแนวทาง 
การบริหารจัดท่ีดินของรัฐ ตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (๒) ประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื ่นหรือหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ 
 (๓) ดำเนินการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (๔) ประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื ่นหรือหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ 
 (๕) วิเคราะห จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวม 
ของประเทศ ภายใตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยใหสอดคลองกับนโยบาย 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมท้ังนโยบายและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 (๖) วิเคราะหและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศเพ่ือนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 (๗) วิเคราะหและเสนอแนะนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดิน 
มาตรการการกระจายการถือครอง มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และ
มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือผลักดันและสนับสนุนใหมีการนำนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศไปสูการปฏิบัติ 
 (๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานดานการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
 (๙) ศึกษา วิจัย สงเสริมหรือสนับสนุน ใหมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน    
ของประเทศ 



 (๑๐) ศึกษา คนควา จัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพื่อการเผยแพร การสงเสริมและ 
สรางแรงจูงใจ และการถายทอดเทคโนโลยี จัดทำเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการซึ่งเกี่ยวของกับงาน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
 (๑๑) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 (๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  
 ขอ ๑๐ ศูนยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน มีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้  
 (1) เชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต เพื่อสนับสนุนวิเคราะหเสนอความเห็นดานการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหาที่ดิน การ
วางแผนการพัฒนาการใชประโยชน การอนุรักษและเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
 (2) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแมบท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหสอดคลองกับมาตรฐานกลาง และนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (3) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกตสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผน
พัฒนาการใชประโยชน การอนุรักษ และเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
 (4) บรหิารจดัการจัดใหมีระบบเครือขาย พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย และการ
เชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศของท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือการวางแผน พัฒนา การใชประโยชนและการอนุรักษ 
 (5) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคำปรึกษา แนะนำ หรือฝกอบรม
การใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรม 
  (6) พัฒนาระบบคลังขอมูล วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ รวมถึงจัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพ่ือการเผยแพร การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ และการถายทอด
เทคโนโลย ี

   (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 ขอ ๑1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีหนาที ่และอำนาจ
ดังตอไปนี้  
 (๑) ปฏิบัต ิงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแหงชาติและ
คณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติ และคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  (3) ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ และการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับ
สภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน โดยประสานการดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
  (4) ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง กำหนดมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
  (5 ) ดำเน ินการจ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานและการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอรัฐสภา  
   (6) จัดทำรายงานประจำปเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 



  (7) จัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพื่อการเผยแพร การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ และ
การถายทอดเทคโนโลยี  
  (8) ประสานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันเสนอแนะ ผลักดันนโยบาย 
การบริหารจัดการท่ีดิน 
  (9 ) จ ัดทำวารสาร เอกสาร บทความทางว ิชาการซ ึ ่ ง เก ี ่ยวข องก ับงานสำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
  (10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



แผนการจัดทํากฎหมายลาํดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง 
ของรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... 

ลําดับ เรื่อง บทอาศัยอํานาจ ประเภทของ
กฎหมายลําดับรอง 

ผูมีอํานาจ กรอบสาระสําคัญ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. .... 

ม า ต ร า  8  ฉ 3 9 แ ห ง
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึ งแก ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ย
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผน ดิน  (ฉบั บ ท่ี  ๔ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

กฎกระทรวง นายกรัฐมนตรี กําหนดหนาท่ีและอํานาจ และ
กําหนดโครงสรางแบ งสวน
ร า ช ก า ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

ตามสถานการณ 

สิง่ทีส่งมาดวย ๑๑




