ราง

ที่ ทส ๑๐๐๖.4/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ)
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี
2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ที่ นร 0904/334 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
3. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503/33446
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 0222.5/2739
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
5. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
6. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
7. บันทึกวิเคราะหสรุปประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
8. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
9. หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
10. เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
11. แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมาย
ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
ด ว ยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาทีส่ ำนักงานนโยบายที่ดินแหงชาติ ขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การจั ด ตั้ งสำนั ก งานนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ ) ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 มาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยเรื่องนี้เขาขายที่จะตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (2) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) กำกับการบริหาร
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเห็นชอบใหนำเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
ทั้งนี้ ...
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ทั้งนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได มี ห นั งสื อ ที่ นร 0904/334 ลงวั น ที่ 8
ตุลาคม 2562 สงรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จแลว และมีการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
และกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ไดมีหนังสือยืนยันใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักงานฯ
ไดเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไปดวยแลว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
1.2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503/33446 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2562 มาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และหากประสงคจะดำเนินการตอไป
ขอได โปรดดำเนิ น การตามมติคณะรั ฐมนตรี เกี่ ย วกับ แผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ตอไป ทั้งนี้
ในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบีย บหลักเกณฑ และวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏับัติที่เกี่ยวของดวย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 0222.5/2739
ลงวั น ที่ 8 พฤศจิ กายน 2562 ส งแผนการเสนอร า งกฎหมายระยะ 1 ป กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจัดลำดับความสำคัญและกรอบระยะเวลาในการ
เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ไว ในลำดั บ ที่ 1 ด ว ยแล ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
2. เหตุผลความจำเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า ตรวจพิ จ ารณาร า งกฎหมายดั ง กล า วต อ ไป และเมื่ อ ตรวจพิ จ ารณาเสร็ จ แล ว
ใหสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงหนวยงานรัฐเจาของเรื่องเพื่อยืนยันกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดพิจ ารณาแลว เรื่อ งเสร็จ ที ่ 1219/2562 และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดลอ ม ยืน ยัน
รางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตอไป
3. ความเรงดวนของเรื่อง
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 18
ได กำหนดให จัดตั้ งสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ ภายในสองปนับ แตวัน ที่ 14 เมษายน
2562 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
4. สาระสำคัญ …
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4. สาระสำคัญ/ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
4.1 รางพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ได ผ าน
การพิ จารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว โดยมีบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บันทึกวิเคราะหสรุปสาระคำคัญ
ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และตารางเปรี ย บเที ย บ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ผานการตรวจสอบของสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5 - 8 ซึ่งสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้
(1) กำหนดให ส ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศซึ่ งเป น อำนาจหน าที่ ที่ เพิ่ ม ขึ้น จากที่ ก ำหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เปนสวนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4)
(2) แก ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ว าดว ยการโอนบรรดาอำนาจหน าที่ ข องส ว นราชการ
และผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอง
บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน
ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตรา
เดียวกัน (รางมาตรา 5)
(3) แก ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ว าด ว ยการโอนบรรดาอำนาจหน าที่ ข องส ว นราชการ
และผู ป ฏิ บั ติ งานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ประกาศ คำสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง
กิจการทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากำลังของกองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเปนของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6)
(4) ตั ดบทเฉพาะกาลที่ กำหนดผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ผู อำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ ดิ น แห งชาติ ในวาระเริ่ ม แรก และที่ ก ำหนดให น ายกรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกำหนดให ส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ สนับสนุน บุคลากรเพื่ อชวยปฏิ บัติงาน
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18
แห งพระราชบั ญ ญั ติค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนดให เลขาธิการสำนัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายที่ดินแหงชาติ
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง และเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดให มี ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ดั งกล าวและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรมาปฏิ บั ติ งานชั่ ว คราวเป น เรื่ อ งที่ ส ามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก
(5) คณะกรรมการ ...
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(5) คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ 2) มี ขอสังเกตวา เมื่อมี การโอนอำนาจหน าที่
กิ จ การ ทรั พ ย สิ น และบุ ค ลากรของกองแก ไขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มาเป น ของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี ตามรางพระราชบัญญั ตินี้ในการจัดทำรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาที่ของกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ใหสอดคลองกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบาย
และแผนการบริห ารจั ดการที่ ดิน และทรัพยากรดิ น ของประเทศ และมีห นาที่เสนอความเห็ น เกี่ย วกั บ แนว
ทางการแกไขปญหากรณีอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมทั้งมีหนาที่ดูแลและใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและขอพิพาทในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภทแตตองไมกระทบ
ตออำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิที่ดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอื่นที่มีอยูเดิม
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง
สวนราชการภายในเพื่อทำหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นอีก
(6) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได จั ด ทำ 1) หลั ก เกณฑ ในการตรวจสอบความจำเป น ในการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ (Checklist) 2) เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
3) แผนการเสนอกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองของ
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 – 11
5. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามบั น ทึ ก สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 มีขอสังเกตและความเห็นของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณจากที่มีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย
งบประมาณและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการบริ ก ารภาครัฐ ตามนั ย พระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน ของคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัดดวย
5.2 สำนั ก งาน ก.พ. มี ข อ สั งเกตว า เพื่ อ ให ก ารบู ร ณาการดำเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส ว น
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒ นาประสิทธิภ าพของภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใหมีการปรับ ปรุงระบบ
บริห ารกำลั งคนภาครัฐ โดยอาจสรรหา จ างงานคัดเลือกบุ คลากรที่มีคุณ ภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารว ม
ปฏิ บั ติงานในรูป แบบการจ างงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายปรับ ขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัด รัด
แตมีประสิทธิภาพ
5.3 สำนั ก งาน ก.พ.ร. เห็ น ชอบกั บ หลั ก การของร า งฯ โดยมี ข อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว า
เพื่ อใหเปน ไปตามหลั กเกณฑที่ ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเมื่ อวัน ที่ 7 กุ มภาพัน ธ 2562 การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ ค วรให เ ป น ส ว นราชการที่ ท ำหน า ที่ ก ำหนดและกำกั บ นโยบาย
ดานการบริห ารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเท านั้ น ดั งนั้ น หากมี การตัดโอนภารกิจในสวนของกองแกไข
ปญหาการ …
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ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติการ
เชน ภารกิจการตรวจพิสูจนสิทธิ โดยอาจมอบใหสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เป น ต น รับ ไปดำเนิ น การแทนนอกจากนี้ ในส วนที่ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได เสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองของ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งได ก ำหนดหน าที่ แ ละอำนาจ
และโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการภายในของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ นั้ น
ตองดำเนิน การตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งได
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวา การขอจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมทั้งในระดับกรมและระดับต่ำกวากรมตอง
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
5.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ
โดยมี ข อ สั งเกตเพิ่ ม เติ ม ว า ในส ว นของอำนาจหน าที่ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
และทรั พ ยากรดิ น ในภาพรวมของประเทศ ควรมี ก ารกำหนดกรอบระยะเวลาในการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ ดิน และทรัพยากรดิ นของประเทศเปนไปอยางมี ประสิ ทธิภ าพ ปญ หาและอุปสรรคไดรับ การแกไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ
5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม
6. ขอเสนอสวนราชการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาที่ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สำเนาถูกตอง

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข)
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กองบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕1
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

ราง
พิมพ
ทาน
ตรวจ

ราง
สิ่งที่สงมาดวย 1
ที่ ทส ๑๐๐๖.4/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ)
เรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือ ที่ นร 0904/334 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
2. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503/33446
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 0222.5/2739
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
4. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
5. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
6. บันทึกวิเคราะหสรุปประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
7. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
8. หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
9. เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
10. แผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมาย
ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
ด ว ยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาทีส่ ำนักงานนโยบายที่ดินแหงชาติ ขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การจั ด ตั้ งสำนั ก งานนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ ) ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 มาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยเรื่องนี้เขาขายที่จะตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (2)
ทั้งนี้ …
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ทั้งนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม
1.1 สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได มี ห นั งสื อ ที่ นร 0904/334 ลงวั น ที่ 8
ตุลาคม 2562 สงรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จแลว และมีการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
และกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ไดมีหนังสือยืนยันใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักงานฯ
ไดเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไปดวยแลว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
1.2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503/33446 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2562 มาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และหากประสงคจะดำเนินการตอไป
ขอได โปรดดำเนิ น การตามมติคณะรั ฐมนตรี เกี่ ย วกับ แผนการเสนอรางกฎหมายในระยะ 1 ป ตอไป ทั้งนี้
ในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบีย บหลักเกณฑ และวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏับัติที่เกี่ยวของดวย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส 0222.5/2739
ลงวั น ที่ 8 พฤศจิ กายน 2562 ส งแผนการเสนอร า งกฎหมายระยะ 1 ป กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจัดลำดับความสำคัญและกรอบระยะเวลาในการ
เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ไว ในลำดั บ ที่ 1 ด ว ยแล ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
2. เหตุผลความจำเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า ตรวจพิ จ ารณาร า งกฎหมายดั ง กล า วต อ ไป และเมื่ อ ตรวจพิ จ ารณาเสร็ จ แล ว
ใหสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงหนวยงานรัฐเจาของเรื่องเพื่อยืนยันกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดพิจ ารณาแลว เรื่อ งเสร็จ ที ่ 1219/2562 และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดลอ ม ยืน ยัน
รางพระราชบัญญัติดังกลาว จึงดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตอไป
3. ความเรงดวนของเรื่อง
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 18
ได กำหนดให จัดตั้ งสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ ภายในสองปนับ แตวัน ที่ 14 เมษายน
2562 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

4. สาระสำคัญ …
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4. สาระสำคัญ/ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
4.1 รางพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ได ผ าน
การพิ จารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว โดยมีบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บันทึกวิเคราะหสรุปสาระคำคัญ
ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และตารางเปรี ย บเที ย บ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ผานการตรวจสอบของสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5 - 8 ซึ่งสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้
(1) กำหนดให ส ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศซึ่ งเป น อำนาจหน าที่ ที่ เพิ่ ม ขึ้น จากที่ ก ำหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เปนสวนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4)
(2) แก ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ว าดว ยการโอนบรรดาอำนาจหน าที่ ข องส ว นราชการ
และผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอง
บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน
ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตรา
เดียวกัน (รางมาตรา 5)
(3) แก ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ว าด ว ยการโอนบรรดาอำนาจหน าที่ ข องส ว นราชการ
และผู ป ฏิ บั ติ งานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ประกาศ คำสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง
กิจการทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากำลังของกองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเปนของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6)
(4) ตั ดบทเฉพาะกาลที่ กำหนดผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ผู อำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ ดิ น แห งชาติ ในวาระเริ่ ม แรก และที่ ก ำหนดให น ายกรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกำหนดให ส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ สนับสนุน บุคลากรเพื่ อชวยปฏิ บัติงาน
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18
แห งพระราชบั ญ ญั ติค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนดให เลขาธิการสำนัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายที่ดินแหงชาติ
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง และเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดให มี ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ดั งกล าวและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรมาปฏิ บั ติ งานชั่ ว คราวเป น เรื่ อ งที่ ส ามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก
(5) คณะกรรมการ ...
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(5) คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ 2) มี ขอสังเกตวา เมื่อมี การโอนอำนาจหน าที่
กิ จ การ ทรั พ ย สิ น และบุ ค ลากรของกองแก ไขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มาเป น ของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี ตามรางพระราชบัญญั ตินี้ในการจัดทำรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาที่ของกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ใหสอดคลองกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบาย
และแผนการบริห ารจั ดการที่ ดิน และทรัพยากรดิ น ของประเทศ และมีห นาที่เสนอความเห็ น เกี่ย วกั บ แนว
ทางการแกไขปญหากรณีอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมทั้งมีหนาที่ดูแลและใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและขอพิพาทในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภทแตตองไมกระทบ
ตออำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิที่ดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอื่นที่มีอยูเดิม
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง
สวนราชการภายในเพื่อทำหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นอีก
(6) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได จั ด ทำ 1) หลั ก เกณฑ ในการตรวจสอบความจำเป น ในการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ (Checklist) 2) เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
3) แผนการเสนอกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองของ
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 – 11
5. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามบั น ทึ ก สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 มีขอสังเกตและความเห็นของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณจากที่มีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย
งบประมาณและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการบริ ก ารภาครัฐ ตามนั ย พระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน ของคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัดดวย
5.2 สำนั ก งาน ก.พ. มี ข อ สั งเกตว า เพื่ อ ให ก ารบู ร ณาการดำเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส ว น
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒ นาประสิทธิภ าพของภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใหมีการปรับ ปรุงระบบ
บริห ารกำลั งคนภาครัฐ โดยอาจสรรหา จ างงานคัดเลือกบุ คลากรที่มีคุณ ภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารว ม
ปฏิ บั ติงานในรูป แบบการจ างงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายปรับ ขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัด รัด
แตมีประสิทธิภาพ
5.3 สำนั ก งาน ก.พ.ร. เห็ น ชอบกั บ หลั ก การของร า งฯ โดยมี ข อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว า
เพื่ อใหเปน ไปตามหลั กเกณฑที่ ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเมื่ อวัน ที่ 7 กุ มภาพัน ธ 2562 การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ ค วรให เ ป น ส ว นราชการที่ ท ำหน า ที่ ก ำหนดและกำกั บ นโยบาย
ดานการบริห ารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเท านั้ น ดั งนั้ น หากมี การตัดโอนภารกิจในสวนของกองแกไข
ปญหาการ …
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ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติการ
เชน ภารกิจการตรวจพิสูจนสิทธิ โดยอาจมอบใหสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เป น ต น รับ ไปดำเนิ น การแทนนอกจากนี้ ในส วนที่ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได เสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองของ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งได ก ำหนดหน าที่ แ ละอำนาจ
และโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการภายในของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ นั้ น
ตองดำเนิน การตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งได
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวา การขอจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมทั้งในระดับกรมและระดับต่ำกวากรมตอง
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
5.4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ
โดยมี ข อ สั งเกตเพิ่ ม เติ ม ว า ในส ว นของอำนาจหน าที่ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
และทรั พ ยากรดิ น ในภาพรวมของประเทศ ควรมี ก ารกำหนดกรอบระยะเวลาในการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ ดิน และทรัพยากรดิ นของประเทศเปนไปอยางมี ประสิ ทธิภ าพ ปญ หาและอุปสรรคไดรับ การแกไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ
5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม
6. ขอเสนอสวนราชการ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม จึงเรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให ความ
เห็ น ชอบในเรื่อ งเห็ น ชอบร างพระราชบั ญ ญั ติป รั บปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ขอเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สำเนาถูกตอง
(นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข)
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ราง
พิมพ
ทาน
ตรวจ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กองบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕1
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

สิ่งที่สงมาดวย ๒

สิ่งที่สงมาดวย ๓

สิ่งที่สงมาดวย ๔

สิ่งที่สงมาดวย ๕

สิ่งที่สง มาดวย ๖

สิ่งที่สงมาดวย ๗

สิ่งที่สงมาดวย ๘

สิ่งที่สง มาดวย ๙
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม
สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ

 แกไข/ปรับปรุง

 ยกเลิก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
นายกรั ฐ มนตรี สั ง กั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ทำหน า ที ่ ฝ  ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิน แห งชาติ
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยมีเปาหมายเพื่อทำหนาที่บูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และรับผิดชอบภารกิจทำหนาที่ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของ คทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพที่ดินและ
ศักยภาพที่ดิน
5) เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม หลักเกณฑ วิธีการ
รูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์หรือรูปแบบในลักษณะอื่น
6) จัดทำและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
7) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี
8) วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหากรณี
หนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน
9) ประสาน วิเคราะห และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
10) ปฏิ บ ั ติ หน าที ่ ในฐานะฝ ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติและคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
และเพื่อโอนภารกิจและอัตรากำลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กองบริหารจัดการที่ดินในสวนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสำนักงาน
ปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม กองแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที ่ ด ิ น ของรั ฐ มาดำเนิ นการ
ตามภารกิจดังกลาว รวมทั้งถายโอนภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

-๒และสิ่งแวดลอม ไปเปนของคณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิ
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
๑. เนื่องจากกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เพื ่ อกำหนดนโยบายและแผนการบริห ารจั ดการที่ดิน ของประเทศ จึ งควรมีห นวยงานรองรับ การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เพื่อปฏิบัติหนาที่และสนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ
2. เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดิน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ในสวนที่เกี่ยวของกับองคประกอบและอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดิน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของ
คณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไมใหเกิดความซ้ำซ อน
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ความจำเปนที่ตองทำภารกิจ
โดยที ่ ก ฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ น แห ง ชาติ (คทช.) กำหนดให ม ี ค ณะกรรมการ
นโยบายที ่ ด ิ น แห ง ชาติ เพื ่ อ ทำหน า ที ่ ก ำหนดนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที ่ ด ิ น และทรั พยากรดิ น
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอำนาจ การมีสวนรวม
ของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม และใหมีหนวยงานรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
ในฐานะฝ ายเลขานุ การ โดยจั ดตั ้ งสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ นแห งชาติ สั งกั ดสำนั กนายกรั ฐมนตรี
และโอนอั ตรากำลั งจากหน วยงานที ่ เกี ่ ยวข อง คื อ สำนั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อม
กองบริหารจัดการที่ดิน ในสวนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อม กองแกไขปญ หาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ มาดำเนินการตามภารกิจ อีกทั้ง
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
ในสวนที่เกี่ยวของกับองคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติใหเปนคณะกรรมการจัดที่ดิน
เพื่อไมใหซ้ำซอนกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จึงตองถายโอนภารกิจในสวนที่เกี่ยวของ
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของ คณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให การขั บเคลื่ อนการปฏิบัติราชการมีความชัดเจน และเปน ไปอยางมีประสิทธิภ าพ
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
หากไมทำภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
หากไมจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะทำใหไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบั ติ
หนาที่และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
1.3 การดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
ไมมีทางเลือกอื่น เนื่องจากปจจุบันไมมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อทำหนาที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
1) กำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่ฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

-๓2) กำหนดโครงสรางและองคประกอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ประกอบดวย
ผูบริหาร ไดแก ผูอำนวยการสำนักงาน ๑ ตำแหนง ที่ปรึกษาสำนักงาน ๑ ตำแหนง และรองผูอำนวยการสำนักงาน
๓ ตำแหน ง หน ว ยงานภายในได แ ก (๑) สำนั ก งานผู อ ำนวยการ (๒) กองกฎหมายที ่ ด ิ น และทรั พ ยากรดิ น
(๓) กองที่ดินของรัฐ (๔) กองยุทธศาสตรและแผนงาน (๕) ศูนยสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน (๖) กองติดตาม
ประเมินผล (๗) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และหนวยงานที่ขึ้นตรงตอผูอำนวยการ
สำนักงาน ซึ่งในระยะตอไปจะมีการเพิ่มหนวยงานภายใน เพื่อทำหนาที่รับผิดชอบภารกิจงานและรองรับการแกไข
ปญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่ของสวนราชการและผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสวนราชการดังตอไปนี้ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย
(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ
(๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในสวนที่
ไมเกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
๔) ใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่ของสวนราชการและผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย 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 และเจตนารมณตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ ดิน
แหงชาติ รวมทั้งการโอนบรรดาภารกิจงานของสวนงานที่เกี่ยวของ การจัดโครงสราง องคประกอบ กำหนดหนาที่และ
อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ทำใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
1) การบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีเอกภาพเกิดการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
การแกไขปญหาที่ดินอยางเปนระบบ เกิดประโยชนสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหาดานที่ดินและทรัพยากรดิน แกไขปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำ
และสรางความเปนธรรมใหแกสังคมและประชาชน
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร
1) รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เพื่อทำหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสนับสนุนภารกิจงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติใหบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย
2) ร อยละความสำเร็ จของการบูร ณาการ การกระจายอำนาจ การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และ
ภูมิสังคม ในการดูแลรักษา สงวนหวงหาม การอนุรักษการฟนฟูและพัฒนาที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน

-๔การใชประโยชนอยางสมดุล การแกไขปญหาดานที่ดิน เพื่อใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ เปนธรรม
และยั่งยืน
3) ประชาชนไดรับการแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเพื่อใหประชาชนสามารถ
มีทดี่ ินทำกินไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ลดปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1.7 การทำภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย มีตอรัฐตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
2. ผูทำภารกิจ
2.1 เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน ทำภารกิจนี้
เนื่องจากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เปนหนาที่ของรัฐ
ภารกิจนี้ควรทำรวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
เนื่องจากเปนภารกิจของรัฐในการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตามภาคเอกชนสามารถเขารวมการบริหาร
จัดการภายใตหลักการมีสวนรวมทุกภาคสวน
2.2 เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทำภารกิจนี้รวมกับ
หนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จะตองดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคม
2.3 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทำ จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
และรวมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในฐานะหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบ
3. ความจำเปนในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทำภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง
1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี
2) จัดทำมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัด
ที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นเพื่อใหการใชที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด
เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข ปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตอเสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แหงชาติ
และคณะรัฐมนตรี

-๕4) วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหา
กรณีหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน
5) ประสาน วิเคราะห และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหา
แนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
6) ประสานและจัดใหมีการเชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชสำหรับการบริหารจัดที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ
 หนาที่ของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หมวด 5 หนาที่ของรัฐ
มาตรา 57 รัฐตอง
(2) อนุรักษ คุมครอง บำรุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองให
ประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดำเนินการและไดรับประโยชนจากการดำเนินการดังกลาวดวย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังตอไปนี้
(1) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
(2) จัดใหมีมาตรการการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชนสามารถมีที่ทำกินไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
มาตรา 73 รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ำและสามารถแขงขันในตลาดได
และพึงชวยเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด
หมวด 16 การปฏิรปู ประเทศ
มาตรา 258 ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
ช. ดานอื่น ๆ
(2) จัดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครอง
ที่ดินทั้งประเทศ เพื่อการแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอยางเปนระบบ
 ยุทธศาสตรชาติ
โดยสาระสำคัญในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่เกี่ยวของกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ไดแก
1) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
โดยมีแนวทางสำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก การเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยฟนฟูดูแล
รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชนอยางสมดุล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข ง ขั น
ของภาคเกษตร และการสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืน ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
เกื้อกูลกับระบบนิเวศ

-๖2) ยุทธศาสตรดานสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) โดยมีแนวทาง
สำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก การเสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาที่ของสถาบันครอบครัว และการสรางความสมดุล
ระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัวการสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
3) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
โดยมีแนวทางสำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอนุรักษและ
ฟนฟูพื้นที่ปา เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 1 การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ปาไม
เปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ มีการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กำหนดไวในแนวทางการพัฒนาดานการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีสาระสำคัญในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก การรักษาทุนทาง
ธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว การปกปองรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา การอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชี ว ภาพอย า งยั ่ ง ยื น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที ่ ดิน และแก ไ ขการบุ ก รุ ก ที ่ ด ิ น ของรัฐ
การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร การบริหารจัดการน้ำเพื่อให
เกิดความยั่งยืนการสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว และการใหความสำคัญในการแกไขปญหา
วิกฤตสิ่งแวดลอม
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
3.2 การทำภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตอ งออกกฎหมายไดหรือไม
ไมสามารถใชมาตรการทางบริหารได เนื่องจากการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
และการโอนภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองใชอํานาจของกฎหมายดำเนินการ
3.3 ในการทำภารกิจนั้น เหตุใดจึงจำเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้
เพื่อใหการแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเปนตอง
ตรากฏหมายในขณะนี้
3.4 การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก
กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่ อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ จึงบังคับใชพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ
 ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
 ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
–

-๗ มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด
 ควรกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด
3.5 เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น
กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีหนวยงานรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
ในฐานะฝายเลขานุการ โดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตองตราเปนกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติไมสมควรจึงตราเปนกฎในลักษณะอื่น
3.6 ลักษณะการใชบังคับ
 ควบคุม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
-

 กำกับ/ติดตาม

 สงเสริม

3.7 การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกำหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม
3.7.2 มีการกำหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจำเปนอยางไร คุมคาตอภาระ
ที่เกิดแกประชาชนอยางไร
3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม
3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคำขอ การใหยื่นคำขอใหม หรือไม อยางไร
3.7.6 มีการตออายุการอนุญาตหรือไม
มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม
3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจำเปนอยางไร
3.8.2 คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นมีอำนาจซ้ำซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม
-

-๘หากมีความซ้ำซอน จะดำเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดำรงตำแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนา
สวนราชการหรือไม
เหตุใดจึงตองกำหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร
3.10 ประเภทของโทษทีก่ ำหนด
 โทษทางอาญา

 โทษทางปกครอง

 ระบบผสม

3.11 การกำหนดโทษทางอาญาจะทำใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
ไมมี
3.12 ความผิดที่กำหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร
ไมมี
4. ความซ้ำซอนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดำเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน หรือไม
ไมมี
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทำนองเดียวกันที่มีอยู
ไมมี
5. ผลกระทบและความคุมคา
5.1 ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
 ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
- หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสามารถใชงบประมาณในการแกไขปญหาที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ

-๙มีการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม การแกไขปญหาที่ดิน
อยางเปนระบบ
- เชิงลบ
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
ไมมี
 ดานสังคม
- เชิงบวก
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการทำงานและบูรณาการรวมกันในการแกไขปญหาที่ดิน ของประเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เชิงลบ
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
 ดานอื่น ๆ
- เชิงบวก
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจำกัด
การจำกัดนั้นเปนการจำกัดเทาที่จำเปนหรือไม อยางไร
5.4 ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปนการอำนวยความ
สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด
(1) ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรดินและที่ดินอยางยั่งยืน และการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
(๒) ประชาชนและชุมชน ไดรับการแกไขปญหาที่ดิน มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพในที่ดิน แกไขปญหาความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมและประชาชน
(๓) ประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดิน และไดรับการสงเสริม สนับสนุน
ในการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน

-๑๐๕.๔.๒. เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย เพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร
การกำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ทำใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
อยางมีสวนรวมรวมถึงการเชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
ลดงบประมาณในภารกิจที่ซ้ำซอนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ ไดแก
มีหนวยงานที่มารองรับการแกไขปญหาที่ดินของประชาชนโดยตรง
5.5 ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.6 ความคุมคาของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะตองถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
ภารกิจมีความคุมคา เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดินของหนวยงานรัฐจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เปนการลดงบประมาณในการแกไขปญหาที่ดิน และประชาชนจะไดรับประโยชนจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ อยางไรก็ดี ภารกิจที่เกิดขึ้น สงผลใหตองพิจารณาอัตรากำลังเพิ่มใน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นไดในอนาคต
6. ความพรอมของรัฐ
6.1 ความพรอมของรัฐ
(ก) กำลังคนที่คาดวาตองใช
ปจจุบันมีความพรอมในการกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใชกรอบอัตรากำลัง
ที่มีอยูเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุเจตนารมณตามพระราชบัญญัตินี้
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จำเปนตองมี
หนวยงานตาม (ก) มีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถและประสบการณเปนอยางดี
(ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย
โดยเปนงบดำเนินงานประมาณ ๓๒0 ลานบาท
และงบลงทุนประมาณ ๙๘ ลานบาท

-๑๑6.2 ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากำลัง มีความเห็นของ หนวยงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณหรือไม อยางไร
การดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดพิจารณาการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
6.3 วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน
7. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ำซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดำเนินการกับ
หนวยงานนั้นอยางไร
7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
7.3 มีการบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก
นายกรัฐมนตรี เปนผูร ักษาการตามกฎหมายฉบับนี้
การกำหนดใหผูดำรงตำแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
นายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการกำกับดูแลหนวยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี
8. วิธีการทำงานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทำงานที่กำหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
 เกิดประโยชนสุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจำเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
 ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ
8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการของเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องใดบาง
แตละขั้นตอนใชเวลาดำเนินการเทาใด
-

-๑๒8.2.2 หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม อยางไร
-

8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอำนาจ หรือมอบอำนาจเพื่อใหประชาชน ไดรับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอำนาจอยางไรบาง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร
8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
9. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง
9.1 ไดจัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสำคั ญ ของ
กฎหมายลำดับรองนั้น หรือไม
ได จ ั ดทำแผนการเสนอกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญของกฎหมาย
ลำดับรองของรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ

พ.ศ. ....

ไดยกรางกฎหมายลำดับรองในเรื่องใดบาง
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

9.2 มีกรอบในการตราอนุ บั ญญั ติ เพื่ อปองกันการขยายอำนาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบ ุ ค คล
เกินสมควรอยางไร
10. การรับฟงความคิดเห็น
 มีการรับฟงความคิดเห็น

 ไมไดรับฟงความคิดเห็น

10.1 ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานภาครัฐ
 สำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
 ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องคกรอื่น ไดแก

-๑๓10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
รับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่
๑๒๑๙/๒๕๖๒ ผานเว็บไซต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม www onep.go.th
และเว็บไซตกฎหมายไทย (การรับฟงความคิดเห็น) www lawamendment.go.th
10.3 จัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทำ
 ไมมีการจัดทำ
ในกรณีจัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
 จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในแตละประเด็น
 คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำ
รางกฎหมาย
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย การเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง ตอคณะรัฐมนตรีฯ แลว
ลงชื่อ

(นายจตุพร บุรษพัฒน )
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัน/เดือน/ปที่จัดทำ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หมายเลขติดตอ ๐ 2265 6๕๕๑

20-3-6๒

เอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เนื่องดวยมีการออกกฎหมายเพื่อยกระดับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จากระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นเปนพระราชบัญญัติ และยังไมมี
หนวยงาน ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายใน
ระดับพระราชบั ญญัติ ดังนั้น จึงตองเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหเปนสวนราชการระดับกรม ในสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทำหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งจะทำใหมีสวนราชการที่มีอำนาจ
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง ใหสามารถปฏิบัติ กำหนด ผลักดันและประสานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งทำหนาที่
กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อใหภารกิจดังกลาวมีความเปน
เอกภาพและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
ผลการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. การวิเคราะหผลกระทบดานโครงสรางและระบบการทำงานเพื่อตอบสนองการดำเนิน งาน
ของรัฐบาล ในการบริหารประเทศ
การกำหนดใหมีการจัดวางโครงสรางและระบบการทำงาน ทั้งหมดรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารประเทศตามแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
๑. มีองคกรหลักในการรับผิดชอบในการประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ
ให มีความสอดคล องและเป นไปทิ ศทางเดี ยวกัน สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที่ ดิน
ของประเทศไดอยางชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได
๒. ทำให เ กิ ด การดำเนิ น งานระบบเครื อ ข า ยข อ มู ล สารสนเทศของที ่ ด ิ น และทรั พ ยากรดิ น
ในการวางแผนพัฒนา การใชประโยชนและการอนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
๓. ทำใหเกิดการสงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการสนับสนุนหรือจัดใหมีการศึกษา คนควา
วิจัย พัฒนาและเผยแพร หรือถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี เพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ไมเกิดความซ้ำซอน และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน
๔. มี ล ั ก ษณะการทำงานเชิ ง รุ ก ในการแก ไ ขป ญ หาที ่ ด ิ น ของประเทศทั ้ ง ระบบ ซึ ่ ง จะทำให
การบริหารจัดการที่ดินมีความเปนเอกภาพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๕. ปรั บ ระบบการทำงานที ่ ม ุ  ง ผลสั ม ฤทธิ ์ (Result Base) มี ผ ลลั พ ธ ก ารดำเนิ น งานที ่ ว ั ดได
สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและการพัฒนากระบวนการทำงาน

๒. เหตุผลที่แสดงวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการ สามารถแกไขปญหาขอขัดของ
ในการดำเนินงานที่เปนอยูในปจจุบันและ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และประชาชนจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
๒.๑ ประโยชนตอการบริหารราชการ/หนวยงาน
(๑) เพื่อใหมีหนวยงานหลักในการกำหนดนโยบายที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๒) เพื่อใหมีองคกรที่มีศักยภาพ ในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ ทั้งระบบการควบคุ ม
กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ ในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินของประเทศในระดับนโยบายใหมีความสอดคลองและเปนไปทิศทาง
เดียวกัน สามารถแกไขปญหาที่ดินของประเทศไดอยางชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการจัดการที่ดินของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศใหเปนไปอยางระบบตอเนื่อง เปนเอกภาพ ทำใหการบริหารจัดการที่ดินที่มี
อยูสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
(๔) มีหนวยงานที่สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจโดยตรงในการ
วิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงประสานการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๕) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการประสานการดำเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกัน
ทั้งในดานแนวคิดและการปฏิบัติ อยางเปนไปในทิศทางที่ชัดเจน
(๖) เพื่อรองรับระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดิน ในการวางแผนพัฒนา
การใชประโยชนและการอนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
๒.๒.๑ ประโยชนตอรัฐบาล
(๑) มีหนวยงานที่ชัดเจนในการรองรับการแกไขปญหาหรือความเดือดรอนของประชาชน
อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(๒) เพื่อใหทราบสถานการณการจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในการ
กำหนดแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค ทองถิ่น และเพื่อใหเกิดการใชประโยชน
ในที่ดินอยางคุมคา สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒.๒.๒ ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
(๑) ลดปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ การ
กระจายการถือครองที่ดินที่ไมเปนธรรม ปญหาความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำ ทำใหเกิดการกระจายรายได
และยกระดั บฐานะทางเศรษฐกิ จของเกษตรกรที่ยากจน และสามารถจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสได
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๒) ลดงบประมาณแผนดิน เนื่องจากมีหนวยงานหลักที่ประสานการบูรณาการภารกิจ
ดานที่ดินระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการไมเกิดความซ้ำซอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินของประเทศ

การรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องเสร็จที่ 1219/2562
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้
๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดำเนินการรับฟงความเห็นตอ
รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ 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 ในการรั บฟ งความคิ ดเห็นต อร างพระราชบั ญญั ติ ฉบั บดั งกลาวโดยผ า นช อ งทางเว็ บ ไซต
www.onep.go.th ไดดำเนินการระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – ๒1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนระยะเวลาเกินกวา ๑๕ วัน
๒.๒ ในการรั บฟ งความคิ ดเห็ นต อร างพระราชบั ญญั ต ิ ฉบั บดั งกล าวโดยผ า นช อ งทางเว็ บ ไซต
www.onep.go.th ไดดำเนินการระหวางวันที่ 6 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนระยะเวลาเกินกวา ๑๕ วัน
๓. พื้นที่และกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
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 ไมมีผูสงความเห็น และมีผูเขาชมแลว
จำนวน ๑03 ทาน
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ประเด็ น ในการรั บ ฟ ง ความเห็ น ดำเนิ น การผ า นช อ งทางเว็ บ ไซต 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. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในแตละประเด็น
5.1 สำนักงบประมาณ เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติ มว าการจั ด ตั้ ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะตองไมเปนการเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณจากที่มีอยูเดิม
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยคำนึงถึงความคุมคาและความประหยัดในการใชจาย

งบประมาณและเกิ ดผลสั มฤทธิ ์ ในการบริห ารภาครัฐ ตามนั ย พระราชบัญ ญัติวิน ัย การเงินของคลังของรัฐ
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 จางงานคัดเลือกบุคลากรที่มี คุณภาพจากภาคสวนตาง ๆ มารวม
ปฏิบัติงานในรูปแบบการจางงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายปรับขนาดกำลังคนภาครัฐใหมีขนาดกะทัดรัดแตมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบกับหลักการของรางฯ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กำหนดไวในมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติควรใหเปนสวนราชการที่ทำหนาที่กำหนดและกำกับนโยบายดานการบริหารจัดการที่ดิน และ
ทรั พยากรดิ น เท า นั ้ น ดั งนั ้ น หากมี การตั ดโอนภารกิจ ในสว นของกองแกไขปญ หาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ
ในสั งกั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อ ม มาเปน ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจึงไมควรตัดโอนภารกิจที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติการ เชน ภารกิจการตรวจ
พิ ส ู จ น ส ิ ท ธิ โดยอาจมอบให ส  ว นราชการอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เช น กรมที ่ ด ิ น กระทรวงมหาดไทย
เปนตน รับไปดำเนินการแทนนอกจากนี้ ในสวนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ
แผนการเสนอกฎหมายสำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองของ
ร างพระราชบั ญญั ต ิ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งไดกำหนดหน า ที่ และอำนาจ
และโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการภายในของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ น แห ง ชาติ นั้ น
ตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งได
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวา การขอจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมทั้งในระดับ กรมและระดับต่ำกว า กรม
ตองเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็ นชอบ
กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
5.4 สำนั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เห็น ชอบกับ หลักการของรา งฯ
โดยมี ข อสั งเกตเพิ ่ มเติมว า ในส ว นของอำนาจหนาที ่ ของสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายที ่ ดิ น แหงชาติ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
และทรั พยากรดิ น ในภาพรวมของประเทศ ควรมี การกำหนดกรอบระยะเวลาในการติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานใหชัดเจนดวย เพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาและอุปสรรคไดรับการแก ไข
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ
5.5 กระทรวงการคลัง และฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ
เห็นชอบกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม
๖. คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ดังนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกอบกับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของแลวสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้
6.1 กำหนดใหสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศซึ่งเปนอำนาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 (รางมาตรา 3) รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนสวนราชการ
ระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี (รางมาตรา 4)

6.2 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ต ิ ว  า ด ว ยการโอนบรรดาอำนาจหน า ที ่ ข องส ว นราชการและ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการทรัพยสิน
งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและอัตรากำลังของกองแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกองบริหาร
จั ด การที ่ ด ิ น สำนั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินไปเปนของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 5)
6.3 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ต ิ ว  า ด ว ยการโอนบรรดาอำนาจหน า ที ่ ข องส ว นราชการ
และผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ
ทรั พ ย สิ น งบประมาณ สิ ท ธิ หนี้ ภาระผู ก พั น ข า ราชการ และอั ต รากำลั ง ของกองบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเปนของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
โดยนำมากำหนดรวมเปนมาตราเดียวกัน (รางมาตรา 6)
6.4 ตั ด บทเฉพาะกาลที ่ ก ำหนดผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ห น าที ่ ผ ู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายที ่ ดิ น แห งชาติ ใ นวาระเริ ่ ม แรก และที่กำหนดให น ายกรัฐ มนตรี มี อำนาจกำหนดใหส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ สนับสนุนบุคลากรเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ไปพลางกอนเปนการชั่วคราวออก เนื่องจากผูปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในวาระเริ่มแรก ยอมตองเปนไปตามมาตรา 18
แหงพระราชบัญญั ติ คณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดใหเ ลขาธิการสำนั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายที่ดินแหงชาติ
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง และเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
การกำหนดใหมีผ ู ปฏิบ ัติห น าที ่ดังกล า วและสนับ สนุน บุคลากรมาปฏิบ ัติงานชั่ว คราวเปน เรื่องที่สามารถ
ดำเนินการไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงไมจำเปนตองกำหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อีก
6.5 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) มีขอสังเกตวา เมื่อมีการโอนอำนาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน
และบุ คลากรของกองแก ไขป ญหาการบุ กรุ กที ่ ด ิ น ของรั ฐ สำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ ่ ง แวดล อ ม มาเป น ของสำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ น แห ง ชาติ สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ตามร างพระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ ในการจั ดทำร างกฎกระทรวงแบ งส ว นราชการของสำนั กงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติก็สมควรแกไขอำนาจหนาที่ของกองแก ไขป ญหาการบุกรุกที่ด ินของรัฐ ใหสอดคลอง
กับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายและแผน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และมีหนาที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไข
ปญหากรณีอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จั ด การที ่ ด ิน และทรั พยากรดิ นซ้ ำ ซอนหรือขัดแยงกันดวย รวมทั ้ งมีห น าที่ ดู แลและใหคำแนะนำเกี ่ยวกับ
เรื ่ องร องเรี ย นและข อพิ พาทในที ่ ดิ น อั น เปน สาธารณสมบัติของแผน ดิน ทุกประเภทแตตองไมกระทบตอ
อำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิที่ดินประเภทตาง ๆ ของสวนราชการอื่นที่มีอยูเดิม
นอกจากนี้ ตองไมมีผลใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองจัดตั้ง
สวนราชการภายในเพื่อทำหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับกองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นอีก
๗. การนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำรางกฎหมาย
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๒
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๒ พิจารณาประกอบความเห็นจัดทำรางกฎหมาย

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แหงชาติ

ราง
กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติโดยใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ เสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(3) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิ นและ
ทรัพยากรดินของประเทศ
(4) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับ
สภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
และจัดทำขอเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์หรือ
รูปแบบในลักษณะอื่น
(6) จัดทำมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(7) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดทำขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ในการตรา แกไข
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี
(8) วิ เ คราะห ประสาน และเสนอความเห็ น เพื ่ อประกอบการพิ จ ารณากำหนดแนวทาง
การแกไขปญหากรณีหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน
(9) ประสาน วิ เคราะห และเสนอความเห็ นเพื่ อประกอบการพิ จารณาในการกำหนดแนวทาง
การแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ
(10) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝ ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ด ินแหงชาติ และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
(๑1) ปฏิ บ ั ต ิ ก ารอื ่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกำหนดให เ ป น หน า ที่ แ ละอำนาจของสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ดังตอไปนี้
(๑) สำนักงานผูอำนวยการ
(๒) กองกฎหมายที่ดินและทรัพยากรดิน
(๓) กองที่ดินของรัฐ
(๔) กองยุทธศาสตรและแผนงาน

(5) ศูนยสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
(6) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
ขอ ๓ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทำ
หนาที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน รับผิดชอบ
งานขึ้นตรงตอผูอำนวยการ โดยมีหนาที่และอำนาจ ดังนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๔ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำ
หนาที่หลักในการพัฒนา การบริหารของสำนักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้น
ตรงตอผูอำนวยการโดยมีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูอำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ใหมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เพื่อทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สงเสริมคุมครองจริยธรรมในสำนักงาน รับผิดชอบขึ้นตรงตอผูอำนวยการ โดยมีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะแกผูอำนวยการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสำนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามทุจริต และประพฤติมิชอบของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของเสนอตอผูอำนวยการ
(๒) ประสานงาน เรงรัด และกำกับ ใหสวนราชการในสำนักงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ในสำนักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) คุม ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานและการคุมครองจริยธรรม เสนอตอผูอำนวยการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ สำนักงานผูอำนวยการ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป
(๒) ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ งานชว ยอำนวยการและงานเลขานุ การของผูบ ริ ห ารสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(๔) ดำเนิ น การเกี ่ย วกั บการจัดระบบงานและบริห ารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(๕) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๗ กองกฎหมายที่ดินและทรัพยากรดิน มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) ประสานงานขอกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กับหนวยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
(2) ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห และพิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหากรณีหนาที่
และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินที่ซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน
(3) ประสาน ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางประกอบการพิจารณาในการตรา แกไข
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินตอคณะรัฐมนตรี
(4) จั ดทำร างกฎหมายระเบียบ ให ความเห็นและวิน ิจฉัยป ญหาข อกฎหมายรวมทั้ งศึกษาและ
วิเคราะห เพื่อปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่อยูในอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(5) ประสาน ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่กระทบตอที่ดินและ
ทรัพยากรดิน หรือกรณีการแกไขปญหาที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อเสนอเรื่องตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิตกิ รรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา และงานคดีอื่น
ที่อยูในอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(7) เสนอความเห็นและใหคำปรึกษาขอหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
แนะนำ และปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกฎหมายในความรับผิดชอบ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนคูกรณี
หรือคูความในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ เวนแตกรณีเปนขอพิพาทระหวางบุคคลภายในหนวยงาน
(9) รับขอรองเรียนปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ดินและทรัพยากรดิน ดำเนินการตรวจสอบ
ประสาน และแกไขปญหา หรือสงตอเรื่องไปยังสวนงาน สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๐) ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ ความช ว ยเหลื อและความรว มมื อ ทางวิช าการกับ องค ก รหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานคดีทั้งในและตางประเทศ
(1๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา คนควา จัดทำเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานคดีและอื่น ๆ
(1๒) ดำเนิ น การจั ด ทำร า งกฎหมาย กฎ ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และคำสั ่ ง ของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(1๓) ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบ ระเบียบ และมาตรฐานงานคดี รวมทั้งจัดทำแผนหลัก
และแผนพัฒนางานคดี
(1๔) เสนอความเห็นดานกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
อนุกรรมการ และผูอำนวยการ ในเรื่องและปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง
ในการปฏิบัติหนาที่

(1๕) ควบคุมการจัดที่ดินของหนวยงานในแตล ะประเภทของกฎหมาย ในแนวทางตามที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติกำหนด
(1๖) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
(๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ กองที่ดินของรัฐ มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ประสาน กำหนดกรอบมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดิน
อยางเปนธรรม
(2) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(4) ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะใหมีมาตรการในการปองกันและมาตรการในการแก ไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(5) ประสานนโยบายกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อนำไปปฎิบัติ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบผล
การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(6) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๙ กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) วิ เคราะห กลั ่ นกรอง และพิจารณาเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ มาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดที่ดินของรัฐ ตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(๒) ประสานการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื ่ น หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ
(๓) ดำเนินการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(๔) ประสานการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื ่ น หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ
(๕) วิเคราะห จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวม
ของประเทศ ภายใตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แหงชาติ โดยใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
รวมทั้งนโยบายและแผนอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) วิเคราะหและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศเพื่อนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ
(๗) วิ เ คราะห และเสนอแนะนโยบาย แนวทางการบริห ารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน
มาตรการการกระจายการถือครอง มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และ
มาตรการอื่น ๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนใหมีการนำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศไปสูการปฏิบัติ
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานดานการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๙) ศึกษา วิจัย สงเสริมหรือสนับสนุน ใหมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ

(๑๐) ศึกษา คนควา จัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพื่อการเผยแพร การสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจ และการถายทอดเทคโนโลยี จัดทำเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการซึ่งเกี่ยวของกับงาน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(๑๑) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ ศูนยสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(1) เชื่อมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต เพื่อสนับสนุนวิเคราะหเสนอความเห็นดานการพิจารณากำหนดแนวทางการแก ไขปญหาที่ดิน การ
วางแผนการพัฒนาการใชประโยชน การอนุรักษและเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ
(2) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแมบท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห งชาติ ใหสอดคลองกับมาตรฐานกลาง และนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(3) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกตสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผน
พัฒนาการใชประโยชน การอนุรักษ และเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ
(4) บริหารจัดการจัดใหมีระบบเครือขาย พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย และการ
เชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อการวางแผน พัฒนา การใชประโยชนและการอนุรักษ
(5) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคำปรึกษา แนะนำ หรือฝกอบรม
การใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรม
(6) พัฒนาระบบคลังขอมูล วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิ นของ
ประเทศ รวมถึงจัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพื่อการเผยแพร การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ และการถายทอด
เทคโนโลยี
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ดังตอไปนี้

ข อ ๑1 สำนั กงานเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ินแห งชาติ มีหนาที่และอำนาจ

(๑) ปฏิ บ ั ต ิ ง านในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ น แห ง ชาติ แ ละ
คณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ และคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ และการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับ
สภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน โดยประสานการดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
(4) ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง กำหนดมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(5) ดำเนิ น การจั ดทำรายงานผลการดำเนิ น งานและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภา
(6) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

(7) จัดการองคความรูจากผลการวิจัย เพื่อการเผยแพร การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ และ
การถายทอดเทคโนโลยี
(8) ประสานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันเสนอแนะ ผลักดันนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดิน
(9) จั ด ทำวารสาร เอกสาร บทความทางวิ ช าการซึ ่ ง เกี ่ ย วข อ งกั บ งานสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง สิง่ ทีส่ งมาดวย ๑๑
ของรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
ลําดับ
1
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กฎกระทรวง
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นายกรัฐมนตรี

กรอบสาระสําคัญ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
กําหนดหนาที่และอํานาจ และ ตามสถานการณ
กํ า หนดโครงสร า งแบ ง ส ว น
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