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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
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ข้อ ๔ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่ า “คณะกรรมการนโยบายที่ ดิน แห่ งชาติ ”
เรียกโดยย่อว่า “คทช.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่ ๒
(๔) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้อํานวยการสํา นักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีก า และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสิบคนจาก
(ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ มีฐานะเป็นนิติ บุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่ง มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดิน และมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากําไร และ
(ค) ผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
หรื อ ทรั พ ยากรดิ น ด้ า นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ด้ า นการผั ง เมื อ ง ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ก รรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิพ้ น จากตํา แหน่ งก่ อ นครบวาระและมี การแต่ ง ตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่
ในตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างก็ได้
ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ คทช. ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เหลืออยู่
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ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
ข้อ ๘ คทช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) กํ าหนดแนวทางหรื อมาตรการเพื่ อให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องปฏิ บั ติ ตามนโยบายและแผน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ
(๔) ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนการบริ หารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น
ของประเทศ
(๕) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบูรณาการความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดิน
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มี ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๙ ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
คทช. ต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ สิทธิในทรัพย์สินของประชาชน
การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน และหลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น
ของประเทศแล้ว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ย วข้อ งเพื่ อดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการบริ หารจัดการที่ดิ นและทรั พยากรดิ น
ของประเทศตามแนวทางที่ คทช. กําหนดตามข้อ ๘ (๒)
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ให้รายงานปัญหาต่อ คทช. เพื่อพิจารณา
หากมีกรณีจําเป็น ให้ คทช. มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนการบริหารจัดการที่ดิ น
และทรัพยากรดินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้ แล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๑๑ การประชุ ม คทช. ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ให้ คทช. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่ คทช.
มอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ คทช. หรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใด
มาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ คทช. และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอต่อ คทช. เพื่อพิจารณา
(๒) รับผิดชอบงานธุรการของ คทช. และคณะอนุกรรมการ
(๓) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน
เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล
เป็นธรรม และยั่งยืน
(๔) เป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
(๕) ประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มกี ารดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คทช. มอบหมาย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๕ ในระหว่ างที่ ยังไม่มีการแต่ง ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้ คทช. ประกอบด้ว ย
กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และวรรคสอง เพื่อทําหน้าที่ คทช. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คทช. และคณะอนุกรรมการ ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ คทช. และคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

