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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สมดุล  
เป็นธรรม  และยั่งยืน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคงของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การบริหารจัดการ”  หมายความว่า  การดูแลรักษา  การสงวน  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู   

การพัฒนา  หรือการใช้ประโยชน์   
“ที่ดิน”  หมายความว่า  ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน   
“ทรัพยากรดิน”  หมายความว่า  ดิน  และหมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  แร่ธาตุ 

และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ  ที่เจือปนอยู่ในเนื้อดิน 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ   
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ”  
เรียกโดยย่อว่า  “คทช.”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่  ๑ 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  

คนที่  ๒ 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสิบคนจาก 
 (ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดิน  และมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากําไร  และ 
 (ค) ผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดิน 

หรือทรัพยากรดิน  ด้านการปฏิรูปที่ดิน  ด้านการผังเมือง  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ด้านกฎหมายที่ดิน  และด้านเศรษฐศาสตร์ 

ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และให้ข้าราชการในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกไดแ้ต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง  หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ 
ในตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม  ให้  คทช.  ประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 
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ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕   
ข้อ ๘ คทช.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ 

(๔) ติดตาม  ประสานงาน  สนับสนุน  หรือเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย
หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศ 

(๕) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบูรณาการความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดิน 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๙ ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  

คทช.  ต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  สิทธิในทรัพย์สินของประชาชน  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  สมดุล  เป็นธรรมและยั่งยืน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคงของประเทศ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศแล้ว  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศตามแนวทางที่  คทช.  กําหนดตามข้อ  ๘  (๒) 
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการ 
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  ให้รายงานปัญหาต่อ  คทช.  เพื่อพิจารณา  
หากมีกรณีจําเป็น  ให้  คทช.  มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนการบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากรดินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้  แลว้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๑๑ การประชุม  คทช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการประชุม  ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมในเร่ืองนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๒ ให้  คทช.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่  คทช.  
มอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  คทช.  หรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใด 

มาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  คําแนะนําทางวิชาการ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ  คทช.  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอต่อ  คทช.  เพื่อพิจารณา 

(๒) รับผิดชอบงานธุรการของ  คทช.  และคณะอนุกรรมการ 
(๓) ศึกษา  วิจัย  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนให้มีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรดิน  

เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด  สมดุล  
เป็นธรรม  และยั่งยืน 

(๔) เป็นศูนย์รวบรวม  จัดเก็บ  วิเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 

(๕) ประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
ให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่  คทช.  มอบหมาย 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้  คทช.  ประกอบด้วย
กรรมการตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และวรรคสอง  เพื่อทําหน้าที่  คทช.  ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุม  ค่าตอบแทน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ  
คทช.  และคณะอนุกรรมการ  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุม  ค่าตอบแทน  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ  คทช.  และคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


