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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการบริหารจัดการดานที่อยูอาศัย 
ของประเทศ   สามารถสนองความตองการดานที่อยูอาศัยของประชาชนไดอยางทั่วถึง  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบาย 
ที่อยูอาศัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ”  

เรียกโดยยอวา  “กอช.”  ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  ผูวาการการเคหะแหงชาติ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  และกรรมการ
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  จํานวนแปดคน 
ใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซ่ึงรับผิดชอบงานของสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย  เปนกรรมการและเลขานุการ   และใหขาราชการในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
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สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ที่ไดรับมอบหมาย 
จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจํานวนสองคน  เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๔ รองประธานกรรมการตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  

ตองแตงต้ังจากภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ   

ดานวิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  สังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  กฎหมาย   

หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

ขอ ๕ รองประธานกรรมการตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)   

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

ในกรณีที่รองประธานกรรมการตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  

พนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู

ของกรรมการซึ่งตนแทน 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว  หากยังมิไดมีการแตงต้ังรองประธานกรรมการ 

ตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  ข้ึนใหมใหรองประธานกรรมการ 

ตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนง 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

รองประธานกรรมการตามขอ  ๓  (๓)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  ซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระไมได 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  รองประธานกรรมการตามขอ  ๓  (๓)   

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓  (๕)  จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
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ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธาน

กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน

กรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยูอาศัยของชาติ 

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) สํารวจความตองการและกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่อยูอาศัย  ตลอดจนประเมิน

ความสามารถในการพัฒนาที่อยูอาศัยของประเทศ 

(๓) พิจารณาแกไขปญหาและขอขัดของตาง ๆ  รวมทั้งปญหาเฉพาะหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ที่อยูอาศัยและการพัฒนาเมือง 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) พิจารณาใหการสนับสนุน  สงเสริม  ชวยเหลือประชาชน  ชุมชน  หนวยงานหรือองคกร

ที่เกี่ยวของ  และผูประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยูอาศัย 

(๖) สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรประชาชนในการ

แปลงนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยูอาศัยของชาติไปสูการปฏิบัติ 

(๗) กํากับและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนการบริหารจัดการและ

พัฒนาที่อยูอาศัยของชาติ 

(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
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(๙) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๙ ใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  รับผิดชอบ 
ในงานเลขานุการของคณะกรรมการ   และประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   
และภาคประชาชนที่ เกี่ ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ   ตลอดจนปฏิบั ติหนาที่อื่น 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   

ขอ ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 


