






 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

ผูประสานงาน : นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย 
โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3213 อีเมล prutta.c@uaeconsultant.co.th   

 กําหนดการประชุม 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วันพุธท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ผานชองทางการประชุมดวยระบบ Application ZOOM 

 
 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. เปดการประชุม โดย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) 

09.10 – 10.10 น. การบรรยาย : โดย บริษัทท่ีปรึกษา 
- รายละเอียด (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมได 

ใชประโยชนของประเทศ 

10.10 – 11.00 น. กิจกรรมหารือกับผูแทนหนวยงาน (ชวงท่ี 1) 

- ความเห็นตอนิยามคําวา “ท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชน” 
- ความเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 
- แนวทางการรวบรวม จัดเก็บขอมูล และการบริหารจัดการท่ีดินท่ีถูกท้ิงราง

หรือไมไดใชประโยชน 

11.00 – 11.55 น. กิจกรรมหารือกับผูแทนหนวยงาน (ชวงท่ี 2) 
- ความเปนไปไดในการนํา (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ไปใชจริง 

- ขอหวงกังวลในการนํา (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ไปใชจริง 

11.55 - 12.00 น. สรุปผลการประชุม และปดการประชุม โดย บริษัทท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 

ผูประสานงาน : นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย 
โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3213 อีเมล prutta.c@uaeconsultant.co.th   

วัตถุประสงคและประเด็นหารือ  

เพ่ือรับฟงความเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชนของประเทศ 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
1. วัตถุประสงคในการหารือ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมได 

ใชประโยชนของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
1.1  เพ่ือนําเสนอ(ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชนของประเทศ 
1.2  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีไดจัดทําข้ึน 

  
2. ประเด็นหารือหนวยงาน 

• ทานมีความเห็นอยางไร ตอนิยามคําวา “ท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชน” 

• ทานมีความเห็นอยางไร ตอ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็นท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมได 
ใชประโยชนของประเทศ ท่ีทางโครงการจัดทําข้ึน 

• ทานมีความเห็นตอแนวทางการรวบรวม จัดเก็บขอมูล และการบริหารจัดการท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือ

ไมไดใชประโยชนในอนาคตเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
• ความเปนไปไดในการนํา (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ นี้ ไปใชจริง 
• ทานมีขอหวงกังวลในการนํา (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ นี้ ไปใชจริงหรือไม อยางไร 

• ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม



 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) 

ผูประสานงาน : นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย 
โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3213 อีเมล prutta.c@uaeconsultant.co.th   

ขอมูลประกอบการรับฟงความคดิเห็น 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) 

 

 

ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นตอ  

(ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นท่ีดินถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชนของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 

2570) 

สามารถดาวนโหลดไดจากลิงก หรือสแกน QR Code ดานลาง 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pHZqwiU-1ZgkUyK9yI6g56Uy9boVdn8P 

 

หรือลิงกส้ัน   https://tinyurl.com/22fmw7jk 



 

 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

ผูประสานงาน : นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย 
โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3213 อีเมล prutta.c@uaeconsultant.co.th   

ชองทางการประชุมดวยระบบ Application ZOOM  

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วันพุธท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

สามารถเขารวมการประชุมจาก link หรือ QR code ดานลาง 

 

https://zoom.us/j/95869774027?pwd=dHF4T2c2ZWRQS3RzN3J6WHRZdUE5QT09 

 

Meeting ID : 958 6977 4027 

Passcode : 201038 

 

 



 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 5) 

ผูประสานงาน : นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย 
โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3213 อีเมล prutta.c@uaeconsultant.co.th   

แบบตอบรับการเขาประชุม เพ่ือรับฟงความคิดเหน็ตอ  

(ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเดน็ท่ีดินถูกท้ิงรางหรอืไมไดใชประโยชนของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

โปรดสงแบบตอบรับนี้ โดยสามารถสงแบบตอบรับได ดังนี้ 

ใช link ดานลาง หรือ QR Code เพ่ือกรอกแบบตอบรับ ในรูปแบบ Google Form 

(กรณีประสงคเขารวมมากกวา 2 คน รบกวนสงแบบตอบรับตามจํานวนคนท่ีเขารวม) 

 

https://forms.gle/keLokvT3vc8q18Eh8 

 

  


