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พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐
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เรื่อง การจัดตั้งสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ สานักนายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ
การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การส่งเสริมการลงทุน การบริห ารจัด การทรัพยากรน้า การบริหารจัด การที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ การปฏิบัติภารกิจพิ เศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของสานักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอานาจหน้าที่
ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๖) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“(๑๖) สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ
สิ ท ธิ หนี้ ภาระผูกพั น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า ง และอัต รากาลังของส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
(๑) ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แว ด ล้ อ ม
เฉพาะกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(๒) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการ
จัดที่ดิน
มาตรา ๖ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ และอัตรากาลังของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เฉพาะกองบริ ห ารจั ดการที่ ดิ น
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๑ ก
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ ดิ นแห่ งชาติ ก าหนดให้ มี ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห่ งชาติ เพื่ อรั บผิ ดชอบในการด าเนิ นงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ และมีหน้าที่รับผิ ดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว สมควรจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในสานักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปรับปรุงอานาจหน้าที่ของสานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

