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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยงิขนึ 
 
เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหา และป้องกนัการบุกรุกทดีนิของรัฐเพอืสนับสนุนภารกจิ   
          ของ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทดีนิของรัฐ 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

           ปัจจุบนัปัญหาราษฎรบุกรุกเขา้ครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินของรัฐ มีแนวโนม้ 
เพิมสูงขึน ทาํใหที้ดินของรัฐทีใชเ้พือประโยชน์ส่วนรวมเหลือนอ้ยลงโดยสภาพปัญหาเกิด
ไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาแนวเขตทีดินของรัฐทีไม่ชดัเจน  การทบัซอ้นกนัเรืองแนว
เขตของหลายหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐ ปัญหาความยากจน ความ
เหลือมลาํทางสังคม การเพิมจาํนวนขึนของประชากร ความตอ้งการทีอยูอ่าศยั หรือทีดิน
ทาํประโยชน์เพือการครองชีพเมือประชากรมีจาํนวนมากขึน แต่ทีดินมีจาํนวนจาํกดั เรือง
พิพาทเ กียวกับสิทธิการครอบครองในที ดินของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
กับราษฎร จึงเพิมขึน  ดงันัน จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องเร่งรีบดาํเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวทนัที   

           มาตรการอยา่งหนึงทีรัฐไดก้าํหนดขึนมา เพือเป็นแนวทางในการแกไ้ขและป้องกนั 
การบุกรุกทีดินของรัฐ คือมาตรการพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดิน
ของรัฐ ดว้ยการยกร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน
ของรัฐ พ.ศ.2545 ขึนมา โดยระเบียบนีกาํหนดวา่ “ทีดินของรัฐ” หมายความวา่ “ ทีดินอนั
เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินทุกประเภท เช่น ทีป่าสงวนแห่งชาติ ทีสงวนหวงหา้มของ
รัฐ ทีสาธารณประโยชน์ และทีราชพสัดุ เป็นตน้” จะเห็นไดว้า่ ทีดินของรัฐมีหลายประเภท 
ซึงแต่ละประเภทจะมีกฎหมายกาํหนดอาํนาจหนา้ทีในการดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนั
ทีดิน โดยหน่วยงานของรัฐทีแตกต่างกนั และปัญหาทีเกิดกบัทีดินของรัฐแต่ละประเภท กมี็
ความยุง่ยากซบัซอ้นไม่เหมือนกนั เพือใหก้ารแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของ
รัฐเกิดผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน 
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ของรัฐ (กบร.) จึงไดแ้ต่งตงัคณะอนุกรรมการขึนหลายคณะ เพือใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ โดยแต่ละคณะมีความสาํคญั และไดป้ฏิบติังานอยา่ง
ต่อเนือง คือ 

1. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐจงัหวดัทุกจงัหวดั 
(กบร.จงัหวดั) ยกเวน้กรุงเทพมหานคร           
 2. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐกรุงเทพมหานคร (กบร.กทม.) 

3. คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  
นอกจากการแต่งตงัคณะอนุกรรมการตามทีกล่าว เพือใหมี้อาํนาจหนา้ทีในการแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐแลว้  กบร.ยงัมีสาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
(สบร.) ทาํหนา้ทีเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอาํนาจหนา้ทีประสานการปฏิบติังานระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ใหป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎ คาํสัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวขอ้ง และตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และปฏิบติัหนา้ทีอืนตามที กบร.มอบหมาย 

กบร.จงัหวดั เป็นองคก์รส่วนภูมิภาค แต่งตงัขึนโดยอาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 8 (7) 
ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 
โดยมีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ที ดงันี 
  1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ธนารักษพื์นที ปฏิรูปทีดินจงัหวดั 
ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาทีดินเขตทีรับผดิชอบพืนที 
ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพืนทีอนุรักษที์รับผดิชอบพืนที ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการ
ทรัพยากรป่าไมที้รับผดิชอบพืนที นายอาํเภอทอ้งที (เฉพาะทีมีเรืองบรรจุในวาระการ
ประชุม) หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัทีมีหนา้ทีดูแลรับผดิชอบ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการผูใ้ชป้ระโยชน์ในทีดินของรัฐ (เฉพาะทีมีเรืองบรรจุในวาระการประชุม) และ
ผูแ้ทนเลขานุการ กบร. 
  2. ฝ่ายเลขานุการ กบร.จงัหวดั ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั 
เจา้พนกังานทีดินจงัหวดั และผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
  โดยอนุกรรมการ กบร.จงัหวดั มีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ 
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 รวบรวมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน และ
ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ตรวจสอบและ
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ดาํเนินการใด ๆ เพือใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงเกียวกบัการบุกรุกทีดินของรัฐ และการออกหนงัสือ
แสดงสิทธิภายในเขตทีดินของรัฐ หากพบวา่เป็นการดาํเนินการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือดาํเนินการไปโดยผดิพลาดคลาดเคลือน ใหแ้จง้หน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ที 
ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคาํสงัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนรายงานผล 
การปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐให ้กบร.ทราบ 

  กบร.กทม. ไดรั้บการแต่งตงัโดยอาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 8 (7) ของระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 โดยมีองคป์ระกอบ 
และอาํนาจหนา้ที ดงันี 
  1. ปลดักรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูแ้ทนสาํนกังาน 
อยัการสูงสุด ผูแ้ทนกรมประชาสมัพนัธ์ ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์ผูแ้ทนกรมทีดิน ผูแ้ทน
สาํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม ผูแ้ทนกรมเจา้ท่า ผูแ้ทน สป.ทส. ผูแ้ทน 
กรมป่าไม ้ผูอ้าํนวยการเขตทีรับผดิชอบพืนทีพิพาท หวัหนา้ส่วนราชการทีมีหนา้ที 
ดูแลรักษา และ/หรือผูใ้ชป้ระโยชน์ในทีดินของรัฐทีมีขอ้พิพาท  
  2. ฝ่ายเลขานุการ กบร.กทม. คือ ขา้ราชการสาํนกัการโยธากรุงเทพมหานคร 
ทีประธานอนุกรรมการมอบหมาย 
  โดยอนุกรรมการ กบร.กทม. มีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ 
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 รวบรวมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน และ 
ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ตรวจสอบและ
ดาํเนินการใด ๆ เพือใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงเกียวกบัการบุกรุกทีดินของรัฐ และการออกหนงัสือ
แสดงสิทธิทีดินในเขตทีดินของรัฐ หากพบวา่เป็นการดาํเนินการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือดาํเนินการไปโดยผดิพลาดคลาดเคลือน ใหแ้จง้หน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ที 
ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคาํสงัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนรายงานผล 
การปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐให ้กบร.ทราบ 

  คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ แต่งตงัโดยอาศยัอาํนาจตามความใน 
ขอ้ 8 (7) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
พ.ศ.2545 เพอืใหเ้กิดการบูรณาการภารกิจของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ใหส้ามารถ
รองรับการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีองคป์ระกอบ และอาํนาจหนา้ทีดงันี 
  1. ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยทีาํแผนที กรมทีดิน ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสูงสุด
ผูแ้ทนสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ผูแ้ทน
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกองทพับก ผูแ้ทนกองทพัเรือ ผูแ้ทนกองทพัอากาศ
ผูแ้ทนกรมแผนทีทหาร ผูแ้ทนกรมธนารักษ ์ผูแ้ทนกรมชลประทาน  ผูแ้ทนกรมพฒันาทีดิน 
ผูแ้ทนสาํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผูแ้ทนกรมป่าไม ้ผูแ้ทนกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  ผูแ้ทนกรมการปกครอง  
ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง ผูท้รงคุณวฒิุที ประธาน กบร.แต่งตงัอีกไม่เกินสามคน  
ผูอ้าํนวยการสาํนกัแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
  2. ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เป็นขา้ราชการ
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และขา้ราชการสงักดั 
สาํนกัเทคโนโลยทีาํแผนที กรมทีดิน ทีไดรั้บมอบหมาย 
  โดยคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มีอาํนาจหนา้ทีในการอ่านแปล
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และถ่ายทอดผลการดาํเนินการดงักล่าว ลงบนระวางแผนที
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศ ทีไดจ้ดัทาํขึน  พร้อมทงั จดัทาํแผนที
ตน้ร่าง ซึงแสดงผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ และลงสญัลกัษณ์การจาํแนก
ประเภทการใชป้ระโยชนที์ดิน พร้อมดว้ย การรับรองผลการดาํเนินการ เมือไดด้าํเนินการ 
ครบถว้นแลว้ ใหจ้ดัส่งเอกสารตามทีกล่าวไปยงัจงัหวดั เพือใหน้าํไปประกอบการพิจารณา
พิสูจน์สิทธิทีดินตามมาตรการของ กบร.ต่อไป 
  สบร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร.ไดด้าํเนินการใหค้วามรู้ ตามแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งตลอดมา ทงัจากการ
จดัสมัมนาตามจงัหวดัต่าง ๆ ทวัทงัประเทศ รวมถึงการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ 
ทีเกียวขอ้ง ซึงการดาํเนินการตามทีไดก้ล่าวมา จึงมีส่วนช่วยใหก้ารปฏิบติังานแกไ้ขปัญหา
ขอ้พิพาทเกียวกบัทีดินของรัฐ เป็นไปอยา่งมีระบบโดยถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบ
รวมทงักฎหมายทีเกียวขอ้ง แต่เนืองจากกรณีขอ้พิพาทระหวา่งราษฎรกบัหน่วยงานของรัฐ
กบัราษฎร ในเรืองทีดินมีจาํนวนเพิมมากขึนเป็นอยา่งมาก แต่การแกไ้ขปัญหากลบัเป็นไป
อยา่งล่าชา้ ประกอบกบั ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ยงัไม่เป็นไปตามมาตรการของ กบร.จึงส่งผลใหเ้กิดความ
ผดิพลาด ล่าชา้ และไม่เป็นระบบ 
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  เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐแบบบูรณาการ และ 
เพือความสอดคลอ้งกบัการจดัการองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตามพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 จึงเห็นควรสร้างความรู้ 
แก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง เพือใหมี้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน อนัจะเป็นการสนบัสนุน
ภารกิจตามอาํนาจหนา้ทีของ กบร.ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดิน 
ของรัฐ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เมือไดล้ดกรณีพิพาทระหวา่งราษฎรกบัหน่วยงานของรัฐ 
ใหล้ดนอ้ยลง รวมทงัเป็นการรักษาทีดินของรัฐ ใหเ้ป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินสืบไป 

2.  บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
      บทวเิคราะห์ 
  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
พ.ศ.2545 และทีแกไ้ขเพิมเติม ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
(กบร.) โดยใหมี้อาํนาจหนา้ทีในการเสนอนโยบาย หรือแผนงานในการแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ต่อคณะรัฐมนตรี กาํกบั ติดตาม ดูแล ใหก้ารสนบัสนุน และ
ตรวจสอบใหห้น่วยงานของรัฐ ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ คาํสงั ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของคณะรัฐมนตรีทีเกียวขอ้ง 
แต่งตงัคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน ใหมี้หนา้ทีปฏิบติังานตามทีมอบหมาย  ซึง กบร.
ไดมี้คาํสงัแต่งตงัคณะอนุกรรมการขึนมาหลายคณะ เพือใหมี้อาํนาจหนา้ทีในการแกไ้ข
ปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ โดยแต่ละคณะมีความสาํคญั และไดป้ฏิบติังาน
อยา่งต่อเนือง คือ  
 1. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐจงัหวดัทุกจงัหวดั 
(กบร.จงัหวดั) ยกเวน้กรุงเทพมหานคร       
 2. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐกรุงเทพมหานคร (กบร.กทม.) 
 3. คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
โดยคณะอนุกรรมการทีกล่าวขา้งตน้ มีความจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรืองการ
แกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ  สบร.จึงไดด้าํเนินการใหค้วามรู้ในเรือง
ดงักล่าว ดว้ยการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของการจดัทาํหนงัสือ สิงพิมพ ์รวมถึงเผยแพร่
ทาง INTERNET เกียวกบัการเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ที กบร.แต่งตงั 
และการจดัสมัมนาในพืนทีจงัหวดัต่าง ๆ สิงเหล่านี มีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินการแกไ้ข



 
6 

ปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ของเจา้หนา้ทีรัฐทีเกียวขอ้งเป็นไปตามมาตรการ
ของ กบร. ระเบียบ และกฎหมายมากขึน แต่ดว้ยกรณีพิพาทมีจาํนวนเพิมมากขึนอยา่งมาก 
แต่การแกไ้ขปัญหากลบัเป็นไปอยา่งล่าชา้ไม่ทนัต่อสถานการณ์ 

ประเดน็ปัญหาดงักล่าว เห็นควรกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และป้องกนั 
การบุกรุกทีดินของรัฐ เพือสนบัสนุนภารกิจของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน
ของรัฐผูข้อรับการประเมิน จึงไดท้าํการศึกษาแนวคิด ระเบียบ และมาตรการทีเกียวขอ้ง 
เพือประกอบการวเิคราะห์ และมีขอ้เสนอเป็นแนวทางเพือพฒันาการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน ดงันี 

      แนวคดิ 
  1. แนวคิดการจดัการความรู้   
     พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ความวา่  “ส่วนราชการมีหนา้ทีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ 
เพือใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงัตอ้งส่งเสริม และพฒันา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวสิยัทศัน์ และปรับเปลียนทศันคติของขา้ราชการในสงักดั 
ใหเ้ป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทงันี เพือประโยชน์ในการ 
ปฏิบติัราชการของส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธิ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี”  สบร.ในฐานะหน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบัให ้กบร.จงัหวดัต่าง ๆ 
ตอ้งดาํเนินการพิสูจน์สิทธิทีดินใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีทางราชการกาํหนด  สบร.จึงตอ้ง
ดาํเนินการในฐานะทีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการใหค้วามรู้ในเรืองมาตรการพิสูจน์
สิทธิทีดิน และแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐกบั กบร.จงัหวดัต่าง ๆ  

  2. แนวคิดเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
      ทีดินของรัฐ 
     ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
พ.ศ. 2545 ขอ้ 4 “ทีดินของรัฐ” หมายความวา่ ทีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
ทุกชนิด เช่น ทีป่าสงวนแห่งชาติ ทีสงวนหวงหา้มของรัฐ ทีสาธารณประโยชน์ และ 
ทีราชพสัดุ เป็นตน้   
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      ดงันนั  “ทีดินของรัฐ” ตามระเบียบดงักล่าวจึงหมายถึง สาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน ซึงรวมทรัพยสิ์นทุกชนิดของแผน่ดินทีใชเ้พือสาธารณประโยชน ์หรือสงวนไว ้
เพือประโยชน์ร่วมกนั ตามนยัมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เช่น 
      1. ทีดินรกร้างวา่งเปล่า หมายถึง เฉพาะทีใชเ้พือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว ้
เพือประโยชน์ร่วมกนัในสถานะทียงัคงเป็นทีดินรกร้างวา่งเปล่า เป็นตน้วา่ ทีดินรกร้าง 
วา่งเปล่าทีจดัหาผลประโยชน์ ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 กบัจดัใหส้มัปทาน ให ้หรือ 
ใหใ้ชที้ดิน ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน 
      สาํหรับทีดินรกร้างวา่งเปล่านอกจากนีประชาชนอาจไดสิ้ทธิมาตามกฏหมายทีดิน 
ตามนยัมาตรา 1334 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
      2. ทีดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เป็นตน้วา่ หว้ย หนอง คลอง บึง แม่นาํ
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้เลียงสัตว ์ป่าชา้สาธารณะไม่วา่จะเกิดขึนโดยการสงวนหวงหา้ม หรือ 
เกิดจากการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของประชาชนกต็าม 
      3. ทีดินสาํหรับใชเ้พือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ เป็นตน้วา่ ทีราชพสัดุ  
      4. ทีป่าไม ้เป็นตน้วา่ ทีป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทีป่าสงวนแห่งชาติ 
ทีอุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน พืนทีรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า พืนทีหา้มล่าสตัวป่์า  

      มาตรการของ กบร. เรือง  การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขต
ทีดินของรัฐ 
     อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 8 (2) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ. 2545  กบร.จึงไดว้างมาตรการ เรือง การพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ไวด้งัต่อไปนี 
     1. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ ตอ้งมี
พยานหลกัฐานทีเกียวกบัทีดินแปลงนนั ซึงแสดงวา่ไดค้รอบครองทาํประโยชน ์
อยา่งต่อเนืองมาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ดงันี 
          1.1 เอกสารทีทางราชการทาํขึนและพิสูจน์ไดว้า่เป็นเอกสารซึงลงวนัที 
ก่อนการเป็นทีดินของรัฐ  หรือ 
         1.2 เอกสารทีทางราชการทาํขึนและพิสูจน์ไดว้า่เป็นเอกสารซึงลงวนัที
ภายหลงัการเป็นทีดินของรัฐ แต่ก่อนวนัทีประมวลกฎหมายทีดินใชบ้งัคบั (วนัที 1 
ธนัวาคม 2497) โดยเอกสารดงักล่าวมีขอ้ความแสดงวา่ไดค้รอบครองทาํประโยชน ์
ในทีดินแปลงนนัมาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ 
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         1.3 พยานหลกัฐานอืนนอกจากขอ้ 1.1 หรือ 1.2 เช่น ส.ค.1 หรือ 
พยานบุคคลเป็นตน้  เมือพิจารณาแลว้เห็นวา่พยานหลกัฐานนนั มีส่วนสนบัสนุน 
คาํกล่าวอา้งวา่มีการครอบครองทาํประโยชน์มาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ใหด้าํเนินการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนทีทหาร ทีถ่ายภาพพืนทีนนัไวเ้ป็นครังแรกหลงัจาก
เป็นทีดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการทาํประโยชน์ในทีดินอยูใ่นภาพถ่ายทางอากาศ 
จึงจะเชือตามพยานหลกัฐานอืนนนั  
     2. เมือไดพิ้สูจน์สิทธิการครอบครองทีดินตามขอ้ 1 แลว้ ปรากฏวา่มีการครอบครอง
ทาํประโยชน์ในทีดินภายหลงัการเป็นทีดินของรัฐ ให ้กบร.จงัหวดั แจง้ผลการพิสูจน์สิทธิ
ดงักล่าว ใหบุ้คคลทีครอบครองทีดินทราบภายในกาํหนด 30 วนัทาํการ และแจง้ให้
หน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐดาํเนินการ  ดงันี  
         2.1 กรณีทีผูค้รอบครองทีดินมีหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน ใหแ้จง้เจา้พนกังาน
ทีดิน ดาํเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน 
         2.2 กรณีทีผูค้รอบครองทีดินไดย้นืคาํขอออกหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน 
ใหย้นืคดัคา้นการออกหนงัสือแสดงสิทธิในทีดินต่อเจา้พนกังานทีดิน เพือใหด้าํเนินการ
สอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน 
         2.3 กรณีทีผูค้รอบครองทีดินไม่มีหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน และไม่ไดย้นื 
คาํขอออกหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิน ใหด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
     3. เมือไดพิ้สูจน์สิทธิการครอบครองทีดินตามขอ้ 1 แลว้ ปรากฏวา่มีการ
ครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินมาก่อนการเป็นทีดินของรัฐ ให ้กบร.จงัหวดัแจง้ผล 
การพิสูจน์สิทธิดงักล่าวใหบุ้คคลทีครอบครองทีดินทราบภายในกาํหนด 30 วนัทาํการ 
และแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐดาํเนินการ ดงันี 
         3.1 กรณีทีหน่วยงานของรัฐดงักล่าว เห็นดว้ยกบัมติของ กบร.จงัหวดั ใหแ้จง้
เจา้พนกังานทีดินจงัหวดั ดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
         3.2 กรณีทีหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัมติของ กบร.จงัหวดั 
ใหพิ้จารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีต่อไป 

      มาตรการของ กบร. เรือง ขนัตอนและวธีิการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
     มาตรการของ กบร.เรือง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขต
ทีดินของรัฐ ขอ้ 1.3 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิสูจน์พยานหลกัฐานอืนไวว้า่ หากพยาน 
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หลกัฐานนนั มีส่วนสนบัสนุนคาํกล่าวอา้งวา่มีการครอบครองทาํประโยชน์มาก่อนการเป็น
ทีดินของรัฐ ใหด้าํเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ดว้ยมาตรการทีกล่าว กบร.จึงไดแ้ต่งตงั
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  เพือใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
และขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.วตัถุประสงค ์
         1.1  เพอืหาตาํแหน่งและขอบเขตทีดินของรัฐ 
         1.2  เพอืหาร่องรอยการทาํประโยชน์ในทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ 
         1.3  เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและป้องกนั 
การบุกรุกทีดินของรัฐ 
     2. ขนัตอนการดาํเนินการ 
         2.1  ขนัตอนการดาํเนินงานของ กบร.จงัหวดั 
      กรณีที กบร.จงัหวดั มีมติใหใ้ชผ้ลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ประกอบการพิจารณาใหด้าํเนินการ ดงันี 
      1)  แจง้ใหห้น่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาทีดินของรัฐ 
ตามกฎหมาย ขีดขอบเขตบริเวณทีขอใหอ่้านภาพถ่ายทางอากาศลงบนแผนทีภูมิประเทศ 
ในระบบพิกดัฉาก ย ูที เอม็ มาตราส่วน 1:50,000 ลาํดบัชุด L 7017 ของกรมแผนทีทหาร 
      2)  จดัซือภาพถ่ายทางอากาศคู่ซอ้น พร้อม Diapositive ขนาด 9" X 9" 
ใหค้รอบคลุมบริเวณทีขอใหอ่้าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนทีทหาร 
ทีถ่ายภาพพืนทีนนัไวเ้ป็นครังแรกหลงัจากเป็นทีดินของรัฐ 
           ทงันี ใหจ้ดัซือภาพถ่ายทางอากาศทีแผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ 
กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนทีทหาร โดยหา้มขีดเขียนขอ้ความหรือสญัลกัษณ์ใด ๆ 
ลงบนภาพถ่ายทางอากาศ และ Diapositive 
         2.2  ขนัตอนดาํเนินงานของอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
      เมือคณะอนุกรรมการอา่นภาพถ่ายทางอากาศไดรั้บเอกสารและหลกัฐาน
ตามขอ้ 2.1 และพิจารณารับไวด้าํเนินการแลว้ จะดาํเนินการดงันี 
      1)  จดัทาํระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:4,000 จาก
ภาพถ่ายทางอากาศ Diapositive สาํหรับในกรณีทีไม่สามารถจดัทาํระวางแผนทีภาพถ่าย
ทางอากาศ หรือไม่สามารถกาํหนดหมุดบงัคบัภาพถ่ายทางอากาศลงบนรูปถ่ายทางอากาศ
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ใหจ้ดัทาํระวางภาพถ่ายทางอากาศในมาตราส่วนอืน ตามทีคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 
      2)  ส่งระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศ 
ใน 1) จาํนวน 1 ชุด ใหจ้งัหวดัและหน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีในการดูแลรักษาทีดิน
ของรัฐตามกฎหมายนนั ทาํการสาํรวจและลงรูปแปลงทีดินทีขอใหอ่้าน แปล ตีความภาพถ่าย
ทางอากาศ ตามทีขีดขอบเขตในแผนทีภูมิประเทศ 1:50,000 แลว้ส่งคืนใหค้ณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ ใชป้ระกอบการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศต่อไป  
      3)  อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ขนาด 9" X 9" 
      4)  ถ่ายทอด (Transfer) ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
ขนาด 9" X 9" ลงบนระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศ 
ทีไดจ้ดัทาํขึนใน 1) 
      5)  จดัทาํแผนทีตน้ร่าง ซึงแสดงผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย 
ทางอากาศ พร้อมลงสญัลกัษณ์การจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ทีดิน 
(Land Use Classification)  
      6)  คณะอนุกรรมการอา่นภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณารับรองผล 
การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ทีปรากฏในแผนทีตน้ร่างทีไดจ้ดัทาํขึนใน 5) 
พร้อมระวางแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศ ทีไดจ้ดัทาํขึนใน 1) 
      7)  จดัส่งเอกสารใน 2) และ 6) ใหจ้งัหวดัพิจารณาดาํเนินการตาม 
มาตรการของ กบร. เรือง หลกัเกณฑก์ารพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคล 
ในเขตทีดินของรัฐ ต่อไป 

      ข้อเสนอ 
  ปัญหาการโตแ้ยง้สิทธิในทีดินระหวา่งราษฎรผูถื้อครองทีดินกบัหน่วยงานของรัฐที
มีอาํนาจหนา้ทีในการดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนัทีดินของรัฐ  เป็นกรณีพิพาททีมีเป็น
จาํนวนมาก และมีแนวโนม้ทีจะเพิมสูงขึน แต่การแกไ้ขปัญหากลบัเป็นไปอยา่งล่าชา้ไม่ทนั
ต่อสถานการณ์ ประกอบกบั เจา้หนา้ทีผูมี้หนา้ทีในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุก
ทีดินของรัฐ ไดป้ฏิบติังานยงัไม่เป็นไปตามมาตรการของ กบร.เท่าทีควร ไม่วา่จะเรืองการ
พิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐกรณีหลกัฐานการแจง้การ
ครอบครอง ส.ค.1 ของราษฎรผูข้อพิสูจน์สิทธิ ระบุการไดม้าของทีดินก่นสร้างดว้ยตนเอง
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ภายหลงัการมีสถานะเป็นทีดินของรัฐการแจง้ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิ แต่กย็งัพยายามทีจะนาํ
พยานบุคคลมานาํสืบหกัร้างพยานเอกสารเป็นการพิจารณาทีบิดเบือนและมิชอบดว้ย
มาตรการพิสูจน์สิทธิของ กบร. ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาเกิดความผดิพลาด ล่าชา้ และไม่
เป็นระบบตามมา 
 ดงันนั เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
และเป็นการสนบัสนุนภารกิจของ กบร.โดยใหข้อ้พิพาทในเรืองสิทธิทีดินระหวา่งราษฎร
กบัหน่วยงานของรัฐ ไดรั้บการแกไ้ขโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีจาํนวนลดนอ้ยลง รวมทงั 
เป็นการรักษาทีดินของรัฐไวเ้ป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินตลอดไป จึงขอเสนอ
แนวความคิด เพือใหก้ารปฏิบติังานตามทีกล่าวขา้งตน้เกิดผลสาํเร็จ  ดงันี 

1. จัดตังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุทดีินของรัฐส่วนกลาง 
(กบร.ส่วนกลาง) โดยมี รอง ปกท.ทส.ซึงรับผดิชอบการปฏิบติัราชการของ สบร.เป็น
ประธานอนุกรรมการ  ผอ.สบร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีองคป์ระกอบ 
ของคณะอนุกรรมการ เป็นผูแ้ทนจากส่วนราชการทีมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบัการดูแลรักษา
ทีดินของรัฐ โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดงัต่อไปนี 

วตัถุประสงค ์
(1) สนับสนุนและช่วยเหลือภารกจิของ กบร.ในการกาํกบัติดตามดูแลให้ส่วน 

ราชการทมีีหน้าทดูีแลรักษาคุ้มครองป้องกนัทดีินของรัฐ และคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทาํงานที กบร.แต่งตงัตามความในขอ้ 8 (7) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย
การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐที  กบร. กาํหนด 

(2) เสนอนโยบาย หรือแผนงาน ในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดิน
ของรัฐ ต่อ กบร. เพือใหน้าํเสนอคณะรัฐมนตรี ใหมี้มติอนุมติัเห็นชอบ เพือใหห้น่วยงาน 
ทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัต่อไป        

เป้าหมาย         
   (1) ใหก้ารดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ดาํเนินการ
อยา่งต่อเนือง รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และถูกตอ้งตามระเบียบ หลกักฎหมาย และตาม
มาตรการของ กบร. 

(2) ในทุกๆไตรมาส ให ้กบร.ส่วนกลาง จดัการประชุมเพือพิจารณาแกไ้ขปัญหา
ที กบร.จงัหวดัดาํเนินการล่าชา้ หรือดาํเนินการโดยไม่ถูกตอ้ง และเสนอนโยบายในการ 
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แกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ต่อ กบร.เพือใหรั้บทราบ และพิจารณา 
มีมติใหส่้วนราชการทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัต่อไป 

2. จดัสมัมนากลุ่มยอ่ย โดยมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที สบร.ผูมี้ความรู้เป็นอยา่งดี 
ในมาตรการพิสูจน์สิทธิทีดินของ กบร.รวมทงัระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ไปดาํเนินการใหค้วามรู้ 
เฉพาะกบัคณะอนุกรรมการ กบร.จงัหวดัทีเห็นวา่ จงัหวดันนั ๆ ยงัไม่มีความรู้ ในเรือง 
ดงักล่าวเท่าทีควร เพราะหาก กบร.จงัหวดัมีความรู้โดยถูกตอ้ง การแกไ้ขปัญหาและป้องกนั 
การบุกรุกทีดินของรัฐ กจ็ะเกิดผลสาํเร็จเป็นรูปธรรมโดยถกูตอ้งและรวดเร็ว 
           3. ปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน 
ของรัฐ พ.ศ.2545 และทีแกไ้ขเพิมเติม รวมถึงปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการ 
ที กบร.แต่งตงัคณะต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใหมี้ประสิทธิภาพ 
มากยงิขึน และเสนอแกไ้ขมาตรการของ กบร.เกียวกบัการพิสูจน์สิทธิกรณีครอบครองทาํ
ประโยชน์ภายหลงัการมีสถานะเป็นทีดินของรัฐกรณีมีเอกสารสิทธิในทีดินใหแ้จง้เจา้
พนกังานทีดินดาํเนินการเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน ซึงการเพิก
ถอนดงักล่าวตามมาตรา 61 นนั ไม่ครอบคลุมไปถึงผูที้มีหลกัฐานการแจง้ ส.ค.1 แต่อยา่งใด 
ทาํให ้กบร.จงัหวดัหลายๆจงัหวดัไม่ดาํเนินการใดๆกบั ส.ค.1 ทีพิสูจน์สิทธิแลว้ปรากฏวา่
ครอบครองทาํประโยชน์ภายหลงั ซึงตามกฎหมายทาํใหก้ารแจง้ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิเนืองจาก
แจง้ทบัทีดินของรัฐ จะตอ้งดาํเนินการจาํหน่าย ส.ค.1 ออกจากสาระบบต่อไป ดงันนั ควร
เพิมหลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้นมาตรการพิสูจน์สิทธิของ กบร.ดว้ย เพือป้องกนัไม่ใหมี้การ
นาํเอาหลกัฐาน ส.ค.1 ทีแจง้โดยมิชอบไปออกหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ และโฉนด
ทีดินได ้
  4. จดัสมัมนาใหค้วามรู้กบัประชาชนเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุก
ทีดินของรัฐตามแนวทางที กบร.กาํหนด เพือลดปัญหาขอ้พิพาทเกียวกบัทีดินของรัฐ 
เนืองจากการจดัสมัมนาทีผา่นมาใหค้วามรู้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเพียงฝ่ายเดียว ประชาชน
ทีครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินของรัฐไม่ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาดว้ย ทาํใหเ้ขา้ใจมาตรการ
พิสูจน์สิทธิของ กบร.คลาดเคลือน นาํไปสู่การชุมนุมประทว้งในเวลาต่อมา บางราย
หลกัฐาน ส.ค.1 ระบุชดัแจง้ครอบครองทาํประโยชน์ในทีดินภายหลงัการสงวนหวงหา้ม
เป็นทีดินของรัฐกย็งัคงนาํพยานบุคคลมาสืบหกัร้างพยานเอกสาร  กรณีภาพถ่ายทางอากาศ
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มีร่องรอยการทาํประโยชน์บางส่วนเรียกร้องอยากไดสิ้ทธิเตม็แปลง ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหา
ไม่มีความคืบหนา้   

3.  ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
   1. การจดัตงั กบร.ส่วนกลาง จะเป็นการเพิมศกัยภาพของ กบร. อนัจะทาํใหก้าร 
แกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ ทงัในดา้นหลกัการทางกฎหมาย และ 
ดา้นนโยบาย สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนือง รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรการที กบร.กาํหนด  
  2. กบร.จงัหวดัทุกจงัหวดั จะไดมี้ความจะรู้ความเขา้ใจในมาตรการพิสูจน์สิทธิทีดิน
ของ กบร. และระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ อนัจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาการโตแ้ยง้สิทธิในทีดิน
ระหวา่งราษฎรกบัรัฐ ไดรั้บการแกไ้ขดว้ยความชอบธรรมและรวดเร็ว พร้อมทงัทีดินของรัฐ
ไม่ถูกบุกรุกเขา้ครอบครองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 3. การปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดิน
ของรัฐและมาตรการพิสูจน์สิทธิของ กบร.ตลอดทงัองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการ
ต่างๆที กบร.แต่งตงั ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของหน่วยงานอืนทีแกไ้ขใหม่ ไม่วา่จะเป็น
ประมวลกฎหมายทีดิน มาตรา 56/1 ทีกล่าวถึงการอ่านแปลภาพถ่ายครังแรกทีทางราชการ
มีอยู ่และพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2559 มาตรา 12 วรรคแรก ทีกล่าวถึงการ
ประกาศเขตป่าใหร้าษฎรคดัคา้นภายใน 120 วนั หากไม่คดัคา้นภายในกาํหนดระยะเวลา
ดงักล่าวใหถื้อวา่สละสิทธิในทีดิน กจ็ะทาํใหก้ารทาํงานของ กบร. มีประสิทธิภาพมาก
ยงิขึน เป็นทีเชือถือและไวว้างใจของหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาและคุม้ครอง
ป้องกนัทีดินของรัฐ  รวมทงัประชาชนโดยรวม 
 4.การสมัมนาใหค้วามรู้กบัประชาชนเกียวกบัทีดินของรัฐ และมาตรการต่างๆของ 
กบร.ตามนยัระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ 
พ.ศ.2545 เมือประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจทีดีแลว้ กจ็ะใหค้วามร่วมมือกบัรัฐในการ
แกไ้ขปัญหา ปัญหาขอ้พิพาทในทีดินทีจะนาํสู่การฟ้องร้องคดีต่อศาลกจ็ะลดนอ้ยลง   

4.  ตวัชีวดัความสําเร็จ 
 1. ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ มีมากขึน  
โดยทาํใหก้รณีพิพาทเกียวกบัสิทธิการถือครองทีดินระหวา่งราษฎรกบัรัฐ ในเขตทีดิน    
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ของรัฐนนัสามารถยติุไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และดว้ยความชอบธรรม รวมทงัทาํใหก้าร     
บุกรุกทีดินของรัฐไดล้ดนอ้ยลง 

2. กรณีการโตแ้ยง้สิทธิในทีดินไดรั้บการแกไ้ขเพิมมากขึน เป็นทียอมรับของ
หน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีดูแลรักษาหรือใชป้ระโยชน์ในทีดินของรัฐ รวมทงัประชาชน
โดยรวม และคณะอนุกรรมการ กบร.จงัหวดั มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัมาตรการของ 
กบร. เรือง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีดินของบุคคลในเขตทีดินของรัฐ และ เรือง 
ขนัตอนและวธีิการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึงกาํหนด
โดยระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ พ.ศ.2545 
รวมทงัระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา และ
ป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ 
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