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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

เร่ือง การน ากระบวนการการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการแก้ไข  
ปัญหาการบุกรุกทีด่ินของรัฐ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทีด่ินของรัฐ พ.ศ. 2545  

1.  หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัประเดน็ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความ
สนใจของสังคม และเป็นเร่ืองท่ีควรมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงในการด าเนินการ
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการหลายหน่วยงาน เพราะท่ีดินของรัฐมีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทกมี็หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการดูแลรักษา  คุม้ครองและป้องกนัแตกต่างกนัไป 
โดยอ านาจหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และปัญหาขอ้พิพาทระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐกบัราษฎรในเร่ืองท่ีดินของรัฐมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน การแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวมีความซบัซอ้น ไม่ทนัต่อสถานการณ์ ประกอบกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ยงัไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  ขาดการประสานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ 
และไม่เป็นระบบ จึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งมีการน านวตักรรมมาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ใหก้ารประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  อีกทั้งจากพระราชกฤษฎีกา-      
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 มาตรา 11 
ก าหนดวา่  “ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้าง
วสิัยทศันแ์ละปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี”  จึงเห็นวา่ 
การน ากระบวนการการจดัการความรู้มาใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก-
ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 จะก่อใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นระบบ สามารถท าให้



 
2 

บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีการประสานขอ้มูล สะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญั
และไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นไดท้นัสถานการณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ร่วมกนั โดยองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้  คือ  คน  เทคโนโลย ี และ
กระบวนการความรู้ 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

    บทวเิคราะห์ 
  เน่ืองจากในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐในปัจจุบนั เป็นท่ีสนใจของ
สังคม และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ          
ท่ีตรงกนั มีการประสานขอ้มูลและการปฏิบติังานร่วมกนัแบบบูรณาการ ทั้งน้ี  เพื่อให้
การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี -         
วา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 เป็นไปอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์  ผูข้อรับการประเมินไดท้ าการศึกษาแนวคิด ระเบียบ มาตรการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการวเิคราะห์ และมีขอ้เสนอเป็นแนวทาง เพื่อใหมี้การน า
กระบวนการการจดัการความรู้มาใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ  ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2545  

        แนวคดิ 
  - พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 
  - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 
  - กระบวนการการจดัการความรู้ 

ข้อเสนอ 
เน่ืองจากปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐในปัจจุบนั เป็นท่ีสนใจของสังคม และ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ตอ้งมีการ
ประสานขอ้มูลและบูรณาการการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรใหมี้การน า
กระบวนการการจดัการความรู้มาใชเ้พื่อพฒันาศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์  
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ในปัจจุบนั โดยสามารถสรุปขอ้เสนอแนวความคิดเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดผลส าเร็จ  
ดงัน้ี 

1. จดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความรู้ ในรูปแบบชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) โดยเชิญ
ผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจในการดูแลรักษา 
คุม้ครอง ป้องกนัท่ีดินของรัฐ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มาร่วมกนัแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และหารือเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
   วตัถุประสงค ์         
   (1) เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ท่ีไดม้าจากการจดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความรู้       
ในรูปแบบชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) มาจดัท าเป็นคู่มือปฏิบติั โดยการประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้อยา่งเป็นระบบ แลว้น าความรู้ดงักล่าวมารวบรวมในรูปแบบเอกสาร เป็นคู่มือ     
ท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งถูกตอ้งตรงกนั 
 (2) เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม โดยน าเอาประสบการณ์
และองคค์วามรู้ของแต่ละหน่วยงาน มาจดัเป็นกรณีตวัอยา่ง เพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ท างาน และเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัมีแนวทางในการด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  ตามระเบียบฯ 
พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยการท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว 
มีการประสานขอ้มูลระหวา่งกนั มีการสร้างเครือข่าย โดยน าเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้
เป็นช่องทางส่ือสาร เช่น Group Line การจดัท า Website หรือ Blog เป็นตน้ ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นช่องทางท่ีใชใ้นการส่ือสารแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ในการแลกเปล่ียนความรู้  ขอ้มูล
ต่างๆ และปรึกษาหารือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอีกทางหน่ึง 
 เป้าหมาย     
              (1) การด าเนินงานแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  ตาม
ระเบียบฯพ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว ทนัต่อ
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สถานการณ์  ถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย และมาตรการของ กบร. โดยเป็นท่ีเช่ือถือและ
ยอมรับของสังคมส่วนรวม  
 (2) ในทุกๆ ไตรมาส จะมีการจดัประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาขอ้เทจ็จริง และ       
ขอ้กฎหมาย ตลอดจนขอ้เสนอแนะนโยบาย หรือแผนงาน ท่ีไดจ้ากการจดัเวทีเสวนา
แลกเปล่ียนความรู้ ในรูปแบบชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) ของผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีมี
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อ กบร. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาท่ีดินของรัฐ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานท่ี กบร. แต่งตั้ง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
  2. แต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ี สบร. เป็นคณะท างาน เพื่อท าการรวบรวมองคค์วามรู้         
ขอ้กฎหมาย ค าพิพากษา รวมถึงค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน
ของรัฐทุกประเภท จดัท าเป็นคู่มือปฏิบติังาน และน าลงเผยแพร่ในเวปไซตข์องหน่วยงาน  
เพื่อสะดวกแก่การคน้ควา้และใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี          
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีดินของรัฐอยา่งถูกตอ้ง 
  3. ปรับปรุงระเบียบฯ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการของ กบร. 
เร่ือง การพิสูจนสิ์ทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐ และขั้นตอนและ
วธีิการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ        
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  4. จดัโครงการสัมมนาไปยงัภูมิภาคต่างๆ เพื่อใหค้  าปรึกษา และเสนอแนะวธีิการ
แกไ้ขปัญหาตามแนวทางการแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ี กบร.
ก าหนด พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพือ่สร้างเครือข่ายความรู้เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา และ
ป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐสู่ภาคประชาชน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา คุม้ครอง และป้องกนัท่ีดินของรัฐในชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั 
  5. น าผลการปฏิบติังานของ สบร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร. ท่ีไดด้ าเนินการ
ตามแนวทางการแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ มารวบรวมและประเมินผล
วา่ การด าเนินการดงักล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร  
มีประเดน็ใดท่ีเห็นควรน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารด าเนินการในการแกไ้ขปัญหา
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การบุกรุกท่ีดินของรัฐมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งชอบธรรม เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ
ในสังคม และเป็นประโยชนต่์อประเทศและประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

3.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1. หากว่า มีการจดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความรู้ ในรูปแบบชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 
โดยเชิญผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ จะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ทั้งในดา้นนโยบาย
และขอ้กฎหมาย สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และ
ถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย และมาตรการท่ี กบร. ก าหนด โดยท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง        
มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐเป็นไป    
ตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ  พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 2. มีการน าองคค์วามรู้ของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา และ
ป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ีไดจ้ากการประมวลและกลัน่กรองความรู้ มาจดัท าเป็นคู่มือ
ปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถน าองคค์วามรู้ 
ท่ีไดไ้ปปฏิบติังานไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งถูกตอ้ง
ตรงกนั 
 3. ท าใหก้ระบวนการการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ตามระเบียบฯ      
พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยการท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      
มีการประสานขอ้มูลระหว่างกนั มีการสร้างเครือข่าย โดยน าเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้
เป็นช่องทางส่ือสาร  
 4. สบร. ในฐานะหน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ กบร. สามารถด าเนินการประสาน
นโยบายการปฏิบติัระหว่างหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี กบร. มอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. การพิจารณา และวนิิจฉยัของ กบร.จงัหวดั และ กบร.กทม. รวมถึงเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการบุกรุกท่ีดินของรัฐไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ และมีความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย และแนวทางตามท่ี กบร. 
ก าหนด  
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 6. ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในการป้องกนั ดูแลรักษา 
และฟ้ืนฟูท่ีดินของรัฐไวใ้หเ้ป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินสืบไป และสามารถลดปัญหา 
ขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐและประชาชน ในการน าคดีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

4.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
  1. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการของ กบร. เร่ือง 
การพิสูจนสิ์ทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐ และ เร่ือง ขั้นตอน
และวธีิการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซ่ึงก าหนดโดย
ระเบียบฯ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

2. การประชุมของ กบร.จงัหวดัทุกจงัหวดั มีกระบวนการพิจารณาและด าเนินการ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑว์ธีิการของมาตรการ กบร. และมติท่ีประชุม กบร.จงัหวดั      
ทุกจงัหวดัเป็นไปตามมาตรการ กบร. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองการพิจารณาพยานหลกัฐาน 
เช่น ส.ค.1 หรือพยานบุคคล วา่พยานหลกัฐานนั้น มีส่วนสนบัสนุนค ากล่าวอา้งวา่             
มีการครอบครองท าประโยชนม์าก่อนการเป็นท่ีดินของรัฐหรือไม่ ประการใด   

3. ประเดน็ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ท่ีเขา้สู่การพิจารณา          
ตามแนวทางของระเบียบฯ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว เหมาะสม ถูกตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

4. จ  านวนเร่ืองพิพาทเก่ียวกบัสิทธิครอบครองในเขตท่ีดินของรัฐระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐกบัประชาชนลดลง และสามารถยติุเร่ืองพิพาทในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

5. ประชาชนในพื้นท่ีร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐในการดูแลรักษา คุม้ครองและ
ป้องกนัท่ีดินของรัฐไวใ้หเ้ป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และใชป้ระโยชนเ์พื่อส่วนรวม 
สามารถลดจ านวนขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐและประชาชนในการน าคดีเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรม 
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