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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 

เรือง  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพอืแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน เรืองทดีนิในเขต  
พระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตหวงห้าม อาํเภอปากนําโพธิ อาํเภอพยุหะครีี           
อาํเภอ โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ พ.ศ. 2479 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สมยั  พลเอก     
สุรยทุธ์ จุลานนท ์ดาํรงตาํแหน่ง นายกรัฐมนตรี ไดพิ้จารณา เรือง การแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อน เรืองทีดินในเขตพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงห้าม อาํเภอปากนําโพธิ 
อาํเภอพยุหะคีรี อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ. 2479 และลงมติเห็นชอบตาม
หลกัการพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคล ในเขตทีดินของรัฐ ใหค้ณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ (กบร .) แต่งตังคณะอนุกรรมการขึนหนึงชุด 
ประกอบดว้ยส่วนราชการทีเกียวขอ้งเป็นผูพิ้จารณา ความเห็นชอบ ของ กบร. จงัหวดั
นครสวรรค ์ในการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง ทีดินของราษฎรตามมาตรการของ กบร. 
ใหเ้ป็นทียติุ 
 โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เ มือวันที  17 กรกฎาคม  พ .ศ .  2550                   
นายวราวุธ  วราภรณ์ เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 กรมทีดิน ชีแจงเพิมเติมว่า 
ขอ้สรุปเกียวกบัแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเฉพาะทีอยู่
ในเขตพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงห้ามทีดิน อาํเภอปากนําโพธิ อาํเภอพยุหะคีรี 
อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ . 2479 ตามทีได้หารือร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ (กบร.) และหน่วยงานทีเกียวข้อง
ประกอบดว้ย สํานกังานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สํานกังานทีดินจงัหวดันครสวรรค ์
และสํานักงานธนารักษ์พืนทีนครสวรรค์ เมือวันที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และ             
ได้นําหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย  ์ วฒันศิริธรรม) เมือวนัที 13 กรกฎาคม     
พ.ศ. 2550 แลว้ ไดข้อ้ยติุร่วมกนัใหป้รับปรุงแนวทางปฏิบติัในเรืองดงักล่าว จากเดิม 7 ขอ้ 
เป็น 6 ขอ้ ซึงคณะรัฐมนตรีไดพิ้จารณาแลว้ ลงมติเห็นชอบแนวทางปฏิบติั ดงันี 
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 1. ทีดินทีราษฎรมีหลกัฐานว่าไดค้รอบครองทาํประโยชน์อยู่ก่อนการหวงห้าม
ตามมาตรการของ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ เรือง การพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ข้อ 1.1 และ 1.2 และได้ปฏิบัติ         
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึงมิใช่ทีดินรกร้างว่างเปล่าและมิได้ตกเป็นทีหวงห้าม เมือ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐจังหวดัพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
แลว้ใหจ้งัหวดัดาํเนินการเพือออกเอกสารสิทธิตามกฎหมายทีดินต่อไปได ้

 2. ทีดินทีราษฎรไดค้รอบครองทาํประโยชน์อยูก่่อนการหวงหา้มแต่ไม่มีหลกัฐาน
ตามขอ้ 1 ให้จงัหวดัดาํเนินการตามมาตรการของ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ทีดินของรัฐ เรือง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ      
ขอ้ 1.3 โดยการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ใหพิ้จารณาเป็นระวาง/หมู่บา้น/ชุมชน       
กรณีมีร่องรอยการทาํประโยชน์เป็นหยอ่มๆ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของพืนทีตามหลกัเกณฑ ์
ทีคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐจะกาํหนดให้พิจารณาใหสิ้ทธิในทีดิน
ทังพืนทีทีตรวจสอบ  โดยให้ส่วนราชการถอนการหวงห้ามเฉพาะส่วนทีราษฎร
ครอบครองทาํประโยชน์มาก่อนการประกาศหวงห้าม เพือดาํเนินการตามประมวล
กฎหมายทีดินต่อไป 

ทงันี หากมีปัญหาเกียวกบัการออกเอกสารสิทธิในทีดินดงักล่าว ใหห้น่วยงาน
ทีเกียวขอ้งพิจารณาแกไ้ขกฎหมายหรือกฎทีขดัแยง้กบัแนวทางปฏิบติันีดว้ย 

 3. ให้ กบร. แต่งตงัคณะอนุกรรมการขึนมาชุดหนึง ประกอบดว้ยส่วนราชการ     
ทีเกียวขอ้งเป็นผูพิ้จารณาความเห็นของ กบร. จงัหวดัในการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ทีดินของราษฎรตามขอ้ 2 ใหเ้ป็นทียติุ และใหห้น่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลทีดิน
ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบไปตามนัน แล้วแจ้งให้จังหวดัทราบเพือดาํเนินการ
ต่อไป 

 4. ให ้กบร. ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ หลกัเกณฑ ์และแนวทางดาํเนินการ
รวมทังมาตรการและวิธีการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ และเสนอให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเกียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว 

 5. ให้ผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจาํเขตตรวจราชการ ติดตามและ
ประสานงานการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร แล้วรายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบ และเมือได้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวมาครบ 3 เดือนแล้ว           
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ให้ผู ้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการพิจารณาเสนอ
นายกรัฐมนตรี วา่สมควรจะใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหานีกบัทีดินของรัฐแปลงอืนหรือไม่ 

 6. เพือให้การพิสูจน์สิทธิในทีดินของผูร้้องแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน    
นับแต่วนัทีคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งสนับสนุนในเรืองงบประมาณ 
และบุคลากรแก่ กบร. ดว้ย 

 กบร. ไดมี้คาํสงัที 1/2558 ลงวนัที 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 แต่งตงัคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จงัหวดันครสวรรค ์ซึงประกอบดว้ย 

1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุก  ประธานอนุกรรมการ 
ทีดินของรัฐ 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดลอ้ม 

2) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  อนุกรรมการ 
3) ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์     อนุกรรมการ 
4) ผูแ้ทนกองทพับก     อนุกรรมการ 
5) ผูแ้ทนกรมทีดิน     อนุกรรมการ 
6) ผูแ้ทน กบร. จงัหวดันครสวรรค ์   อนุกรรมการ 
7) เจา้หนา้ทีสาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ อนุกรรมการ 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และเลขานุการ 
และสิงแวดลอ้ม ทีไดรั้บมอบหมาย 

8) เจา้หนา้ทีกรมธนารักษ ์    อนุกรรมการ 
ทีไดรั้บมอบหมาย     และผูช่้วยเลขานุการ 

9) เจา้หนา้ทีสาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ อนุกรรมการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และผูช่้วยเลขานุการ 
และสิงแวดลอ้ม ทีไดรั้บมอบหมาย 

และมีอาํนาจหนา้ที 

1. พิจารณาความเห็นของ กบร. จงัหวดันครสวรรค์ ในการพิสูจน์สิทธิ             
ตามมาตรการของ กบร. และตามมติคณะรัฐมนตรี 
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2. แจง้ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ให้ส่วนราชการทีมีอาํนาจหนา้ที 
ดูแลทีดินของรัฐพิจารณาเห็นชอบไปตามนัน  และให้ส่วนราชการดังกล่าวแจ้ง          
จงัหวดันครสวรรคท์ราบเพือดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งต่อไป 

3. ให้จงัหวดันครสวรรค ์และส่วนราชการทีเกียวขอ้ง อาํนวยความสะดวกแก่
คณะอนุกรรมการฯ ในดา้นขอ้มูลและเอกสารทีเกียวขอ้ง 

4. แต่งตงัคณะทาํงานเพือช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการฯ         
หรือเชิญบุคคลใดมาใหข้อ้เทจ็จริงเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา 

5. ปฏิบติังานอืนตามทีประธาน กบร. หรือ กบร. มอบหมาย 

2.  บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
      บทวเิคราะห์ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวดันครสวรรค ์      
ได้ดํา เ นินการตามคําสั ง  กบร .  ดังกล่ าวแล้ว  ตังแ ต่ ว ัน ที  25  กันยายน  2551                        
ถึง วนัที 22 กรกฎาคม 2559 ไดรั้บพิจารณาผลการพิจารณาพิสูจน์สิทธิของ กบร. จงัหวดั
นครสวรรค์ ในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามทีดิน อําเภอปากนําโพ        
อําเภอพยุหะคีรี  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ พ .ศ .  2479 ตามมติ  ครม .                  
เมือ วนัที 17 กรกฎาคม 2550 จาํนวน 2,204 แปลง ปรากฏวา่ 
 1) มีการครอบครองทําประโยชน์ทังแปลงและบางส่วนมาก่อนการเป็น           
ทีดินของรัฐ จาํนวน 1,117 แปลง 
 2) มีการครอบครองทาํประโยชน์ภายหลงัการเป็นทีดินของรัฐ จาํนวน 650 แปลง 
 3) คงเหลือจาํนวนแปลงทีได้รับจาก กบร.จงัหวดันครสวรรค์ ซึงรอนําเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร.จังหวดันครสวรรค์ จํานวน
ประมาณ 437 แปลง อย่างไรก็ดีการดาํเนินการของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการ
พิสูจน์สิทธิของ กบร. จงัหวดันครสวรรค ์ยงัไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน ตามที
คณะรัฐมนตรีกําหนดเนืองจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ทีมีผลทําให้การดําเนินการ             
เกิดความผดิพลาดล่าชา้ ดงันี 
 1. เนืองจากเรืองพิพาทดังกล่าว เกียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และพยาน 
หลักฐานทังของฝ่ายรัฐ และราษฎรจํานวนมาก ข้อมูลหลักฐานสําคัญทีจะนํามาใช้
ประกอบการพิ จารณาไม่ ครบถ้วน  อาจทําให้การวิ นิ จฉั ยผิดพลาดได้  หรือ          
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ความคลาดเคลือนในขันตอนการกําหนดตาํแหน่งทีตังของรูปแปลงโดยหน่วยงาน           
ทีปฏิบัติหน้าที ทาํให้การพิจารณาผลการตรวจร่องรอยการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง        
ตรงตาํแหน่งของแปลงได  ้จึงตอ้งดาํเนินการประสานงาน ตรวจสอบและขอขอ้มูลจาก
จงัหวดัเพิมเติมหลายครัง  

2. ปัญหาในการประสานขอข้อมูล เนืองจากต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที        
ส่วนภูมิภาคหลายหน่วยงานทีเกียวข้อง หากเจ้าหน้าทีฯ ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ            
ในเรืองขนัตอน หลักเกณฑ์และมาตรการของ กบร. อย่างชัดเจน ประกอบกับมีการ
โยกยา้ยเปลียนแปลงตาํแหน่ง ทาํให้ขาดผูรั้บผิดชอบทีปฏิบติังานต่อเนือง ซึงเป็นสาเหตุ
ให้การดาํเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ เกิดความผิดพลาดล่าช้าในหลาย
จงัหวดั 

      แนวคดิ 
  1. แนวคิดการจดัการความรู้   
     พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ความว่า  “ส่วนราชการมีหน้าทีพฒันาความรู้ในส่วน
ราชการ เพือให้มีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั
ราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงัตอ้งส่งเสริม และ
พฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปลียนทศันคติของขา้ราชการ     
ในสังกดัให้เป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทงันี เพือประโยชน์       
ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิตามพระราชกฤษฎีกานี”  สบร.ในฐานะหน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบัให ้กบร.จงัหวดั
ต่างๆ ตอ้งดาํเนินการพิสูจน์สิทธิทีดินให้เป็นไปตามแนวทางทีทางราชการกาํหนด สบร.  
จึงตอ้งดาํเนินการในฐานะทีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการใหค้วามรู้ในเรืองมาตรการ
พิสูจน์สิทธิทีดิน และแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐกบั กบร.
จงัหวดัต่าง ๆ  
  2. แนวคิดเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐทีดินของรัฐ 
     การบุกรุกเข้าครอบครองทําประโยชน์ในเขตทีดินของรัฐ  เป็นปัญหา                
ทีเกิดขึนมานานแลว้ ปัจจุบนัยงัคงมีการบุกรุกอย่างต่อเนือง และในอนาคตมีแนวโน้ม      
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ทีจะมากยิงขึนในทุกจงัหวดั “คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ” (กบร.) 
ซึงมีอาํนาจหน้าที กาํกบั ติดตามดูแลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดาํเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกทีดินของรัฐ เพือให้เกิดบูรณาการ
ภารกิจของ การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึงจะทาํให้สามารถรองรับการแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกันการบุกรุกทีดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือให ้   
การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน ของรัฐ มีแนวทางทีถูกตอ้งและเป็นธรรม เป็นมาตรฐาน
ในทางปฏิบัติอย่ าง เ ดี ยวกัน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  8 (2)  ของระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ  พ .ศ .  2545 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ (กบร .) ได้วางมาตรการเรือง              
การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐไว ้ดงัต่อไปนี 
 1. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ต้องมี
พยานหลักฐานทีเกียวกับทีดินแปลงนัน ซึงแสดงว่าได้ครอบครองทําประโยชน์            
อยา่งต่อเนืองมาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ดงันี 
     1.1 เอกสารทีทางราชการทําขึน และพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึงลงวันที       
ก่อนการเป็นทีดินของรัฐ หรือ 
     1.2 เอกสารทีทางราชการทาํขึน และพิสูจน์ไดว้า่เป็นเอกสารซึงลงวนัทีภายหลงั
การเป็นทีดินของรัฐ แต่ก่อนวนัทีประมวลกฎหมายทีดินใชบ้งัคบั (วนัที 1 ธนัวาคม 2497) 
โดยเอกสารดงักล่าวมีขอ้ความแสดงว่า ไดค้รอบครองทาํประโยชน์ในทีดินแปลงนนัมา
ก่อนการเป็นทีดินของรัฐ 
     1.3 พยานหลกัฐานอืนนอกจากขอ้ 1.1 และ 1.2 เช่น ส.ค.1 หรือพยานบุคคล    
เป็นต้น เมือพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานนันมีส่วนสนับสนุนคาํกล่าวอ้างว่า            
มีการครอบครองทาํประโยชน์มาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ให้ดาํเนินการ อ่านภาพถ่าย   
ทางอากาศ ของกรมแผนทีทหาร ทีถ่ายพืนทีนนัไวเ้ป็นครังแรกหลงัการเป็นทีดินของรัฐ
หากปรากฏร่องรอยการทําประโยชน์ในทีดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชือ             
ตามพยานหลกัฐานอืนนนั 
 2. เมือได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินตามข้อ 1 แล้ว ปรากฏว่ามีการ
ครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินภายหลงัการเป็นทีดินของรัฐ ให้ กบร. จงัหวดั แจง้ผล 
การพิสูจน์  สิทธิดงักล่าว ให้บุคคลทีครอบครองทีดินทราบภายในกาํหนด 30 วนัทาํการ 
และแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐดาํเนินการ ดงันี 
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     2.1 กรณีทีผูค้รอบครองทีดินมีหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน ให้แจง้เจา้พนกังาน
ทีดินดาํเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน  
     2.2 กรณีทีผู ้ครอบครองทีดินได้ยืนคาํขอออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน           
ให้ยืนคัดค้านการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินต่อเจ้าพนักงานทีดิน เพือให้
ดาํเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรการ 60 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน 
     2.3 กรณีทีบุคคลผูค้รอบครองทีดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน และไม่ได้
ยนืคาํขอออกหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน ใหด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
 3 .  เ มือได้พิ สูจน์ สิทธิการครอบครองที ดินตามข้อ  1  แล้ว  ปรากฏว่า มี                  
การครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ให้ กบร.จังหวดั แจ้ง       
ผลการพิสูจน์สิทธิดงักล่าวให้บุคคลทีครอบครองทีดินทราบภายในกาํหนด 30 วนัทาํการ 
และแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐดาํเนินการ ดงันี 
     3.1 กรณีทีหน่วยงานของรัฐดงักล่าวเห็นดว้ยกบัมติของ กบร. จงัหวดั ให้แจง้   
เจา้พนกังานทีดินจงัหวดัดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
     3.2 กรณีทีหน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวดั           
ใหพิ้จารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีต่อไป  

      ข้อเสนอ 

  การโต้แยง้สิทธิทีดินระหว่างราษฎรผูค้รอบครองทีดิน กับหน่วยงานของรัฐ         
ทีมีหนา้ทีในการดูแลรักษาทีดินของรัฐ เป็นกรณีพิพาททีมีเป็นจาํนวนมาก และมีแนวโนม้
ทีจะเพิมมากยิงขึน แต่การแก้ไขปัญหากลับเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ประกอบกบั เจา้หน้าทีผูมี้หน้าทีในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ  
ได้ปฏิบัติงานย ังไม่เป็นไปตามมาตรการของ  กบร .  เ ท่าทีควร  จึงส่งผลให้เ กิด             
ความผดิพลาด ล่าชา้ และไม่เป็นระบบ  
 เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐแบบบูรณาการ และ 
เป็นการสนบัสนุนภารกิจของ กบร. โดยใหข้อ้พิพาทในเรืองสิทธิทีดินระหวา่งราษฎรกบั
หน่วยงานของรัฐ ไดรั้บการแกไ้ขโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีจาํนวนลดนอ้ยลง รวมทงั 
เป็นการรักษาทีดินของรัฐไวเ้ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตลอดไป จึงขอเสนอ
แนวความคิด เพือใหก้ารปฏิบติังานตามทีกล่าวขา้งตน้เกิดผลสาํเร็จ คือ 
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พิจารณามาตรการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จงัหวดันครสวรรค์ จดัตงัคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐเฉพาะกิจ โดยมี รอง ปกท.ทส.ซึงรับผิดชอบการ
ปฏิบติัราชการของ สบร. เป็นประธานอนุกรรมการ ผอ.สบร. เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ เป็นผูแ้ทนจากส่วนราชการ           
ทีมีหน้าทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาทีดินของรัฐ โดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ดงัต่อไปนี 

วตัถุประสงค ์
(1) สนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของ กบร. ในการกาํกับติดตามดูแลให ้   

ส่วนราชการทีมีหน้าทีดูแลรักษาทีดินของรัฐ และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน       
ที กบร. แต่งตงัตามความในขอ้ 8 (7) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการของ กบร. 

(2) เสนอนโยบาย หรือแผนงาน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกนัการบุกรุก
ทีดินของรัฐ ต่อ กบร. เพือให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี ให้มีมติอนุมติัเห็นชอบ เพือให้
หน่วยงานทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัต่อไป        

เป้าหมาย         
   (1) ให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกทีดินของรัฐ 
ดําเนินการอย่างต่อเนือง  รวดเร็ว  ทันต่อสถานการณ์  และถูกต้องตามระเบียบ             
หลกักฎหมาย และตามมาตรการของ กบร. 

(2) ให้ คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐเฉพาะกิจ จดัการ
ประชุมในทุกเดือน เพือพิจารณาแก้ไขปัญหา ที กบร.จังหวดัดาํเนินการล่าช้า หรือ
ดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง และนําเสนอนโยบาย  ในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน          
การบุกรุกทีดินของรัฐ ต่อ กบร.เพือให้รับทราบ และพิจารณามีมติให้ ส่วนราชการ        
ทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัต่อไป 

3.  ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. การจัดตัง คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐเฉพาะกิจ       
จะเป็นการเพิมศกัยภาพของ กบร. อนัจะทาํให้การแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุก
ทีดินของรัฐ ทงัในดา้นหลกัการทางกฎหมาย และดา้นนโยบาย สามารถดาํเนินการได้
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อย่างต่อเนือง รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรการที กบร.กาํหนด  

2. กบร.จงัหวดัทุกจงัหวดั จะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในมาตรการพิสูจน์สิทธิทีดิน 
ของ กบร. และระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ อนัจะทาํให้การแกไ้ขปัญหาการโตแ้ยง้สิทธิในทีดิน
ระหว่างราษฎรกบัรัฐ ไดรั้บการแกไ้ขดว้ยความชอบธรรมและรวดเร็ว พร้อมทงัทีดิน   
ของรัฐไม่ถูกบุกรุกเขา้ครอบครองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 3. การเพิมอตัรากาํลงัเจา้หนา้ทีอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศของ สบร. ทาํใหก้าร
แกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเรืองทีดินระหวา่งราษฎรกบัรัฐ ไดรั้บการแกไ้ขรวดเร็วมากยงิขึน 

4.  ตวัชีวดัความสําเร็จ 
 1. ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ มีมากขึน
โดยกรณีพิพาทเกียวกบัสิทธิการครอบครองทีดินในเขตทีดินของรัฐ ระหวา่งราษฎรกบัรัฐ
สามารถยุติได้ในเวลาอนัรวดเร็ว และด้วยความชอบธรรม พร้อมทัง กรณีร้องเรียน        
การบุกรุกทีดินของรัฐลดนอ้ยลง 

2. กรณีการโตแ้ยง้สิทธิในทีดินไดรั้บการแกไ้ขไดม้ากขึน และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จงัหวดันครสวรรค ์มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
มาตรการของ กบร. เรือง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดิน   
ของรัฐ และ เรือง ขนัตอนและวิธีการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย          
ทางอากาศ  
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