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สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กองฝกอบรม
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม ๒๕๕๕

คํานํา
หนังสือ เรื่อง “โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน” เลมนี้ เปนองคความรู
ที่ไดจากการดําเนินโครงการการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “โครงการจัดที่ดินของรัฐ
ขจัดความยากจน” (Knowledge Forum) ซึ่งเปนการดําเนินการจัดการความรูตามแผนจัดการ
ความรูของกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ความรูท ไ่ี ดนาํ มารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ เปนความรูท ช่ี ดั แจง (Explici Knowledge)
และความรูที่ฝงลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ไมสามารถแสวงหาจากตําราใดๆ ได
เพราะเปนการรวบรวมจากการถายทอดจากประสบการณการทํางานจริงของผูถายทอด
ซึ่งเปนขาราชการกรมทีด่ ินที่เขารวมกิจกรรม นับเปนความรูที่ทรงคุณคา ขาราชการกรมที่ดิน
รุนตอๆ ไปจะไดศึกษาและถายโยงความรูใหแกกัน อันจะชวยใหคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมที่ ดิ น หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า องค ค วามรู ที่ ท รงคุ ณ ค า ในหนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะเป น
ประโยชนตอขาราชการกรมที่ดินและผูสนใจ สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
ขยายผลตอยอดความรูตอไปไดอีก

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กองฝกอบรม
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
●

●

●

การบรรยาย การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
โดยนายมนัส ฉั่วสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ

หนา
๑

การบรรยาย โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
โดยนายชัชวาล สมจิตต ผูอํานวยการสวนคุมครองที่ดินของรัฐ
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ

๙

แนวทางการดําเนินการโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๓

ประเด็นปญหา
●

●

●

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
๑. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ หากเปนที่ที่มีความสูงชัน
ซึ่งตองมีการแผวถาง ทําใหการรังวัดเปนไปดวยความยากลําบาก
เปนเหตุใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา
๒. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับราษฎรซึ่งครอบครองทําประโยชน
ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไมมีเอกสารสิทธิที่คัดคานการรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
๑. การสํารวจพื้นที่ดําเนินการซึ่งมักพบปญหาและอุปสรรคเนื่องจากการให
ขอมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่สาธารณะไมตรงกับของราษฎรและผูนําในพื้นที่
๒. การไมยอมรับของราษฎรวาไดบุกรุกที่สาธารณประโยชน และกลัวเสีย
การครอบครองในที่ดิน
๓. พื้นที่การครอบครองทําประโยชนของราษฎรมีมากกวาหลักเกณฑที่ทาง
ราชการกําหนดใหจึงไมยอมที่จะเสียผลประโยชนของตน
๔. การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอกับงบประมาณที่เสนอขอ
ทําใหผูเสนอโครงการไมมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการตอไดหรือไม
สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก
๑. ขั้นตอนการตรวจหาพื้นที่กอนการจัดทําโครงการฯ
๒. ขั้นตอนการดําเนินการรังวัดที่ดินตามโครงการฯ
๓. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําประชาคมราษฎรที่เขารวมโครงการฯ

๒๐

๒๐

๒๒
๒๒
๒๒
๒๓

๒๔
๒๔
๒๕

หนา
●

●

●

●

สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
– ปญหาเกี่ยวกับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย
๑. กรณีที่สาธารณประโยชนที่อยูในเขตปาไม แตปฏิรูปที่ดินไมไดประกาศ
เปนเขตดําเนินการ ไมตองมีหนังสือสอบถาม สปก. กรณีไมประสงคจะ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดไป จังหวัดสามารถนํามา
จัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน ไดหรือไม
๒. เปนที่สาธารณประโยชนแตหนวยงานผูดูแลไมสามารถชี้แนวเขตใหตรง
นสล. ได
สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
๑. ปญหาที่เกิดขึ้นกรณีจัดที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงแลว
๒. ปญหาที่เกิดจากหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและฝายปกครอง
๓. ปญหาความลาชาที่เกิดจากการแบงแปลงที่ดิน

๒๖

๒๗

๒๗

๒๘
๒๘
๒๙

สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
๑. เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ไมมีความรู
๓๑
หรือขาดความเขาใจในวิธีดําเนินการ ควรจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาที่
ของอําเภอเพื่อศึกษาทําความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. ในการปฏิบัติหนาที่ของชางรังวัดมักประสบปญหาเกี่ยวกับผูบุกรุกไมอยู
๓๑
ในพื้นที่ไปทํางานตางถิ่น ทําใหการสอบสวนบันทึกถอยคําหรือการนํารังวัด
ไมราบรื่นและผูบุกรุกหลายรายมีความประสงคจะใหออกหนังสืออนุญาต
ในนามของบุตรหลานหลายแปลง
๓. แปลงที่ดินที่ดําเนินโครงการฯ
๓๑
๓.๑ การรังวัดออก นสล. ซึ่งดําเนินการพรอมกับการจัดทําโครงการมักประสบ
ปญหาความลาชา เนื่องจากเรื่องราวการรังวัดออก นสล. สวนใหญมี
ความบกพรองตองสงแกไขไปมาระหวางจังหวัดกับสาขา จึงควรออก นสล.
ใหเสร็จกอนดําเนินโครงการฯ

หนา
๓.๒ แปลงที่ดินที่อยูในหลักเกณฑตองดําเนินโครงการฯ เพื่อแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ แตทองถิ่นหรืออําเภอไมมีความประสงค
จะจัดทําโครงการฯ
๔. ระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ ควรใหคําจํากัดความ “ผูบุกรุก” ใหมี
ความชัดเจนวา เปนผูบุกรุกมาตั้งแตเมื่อใด พ.ศ. ใด
●

●

สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
๑. ผูบุกรุกไมยอมรับสถานะความเปนที่สาธารณประโยชน แตอยากได
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมากกวา
๒. ประชาชนไมเขาใจเจตนารมยในการไดรับใบอนุญาต เมื่อมีหนังสือ
อนุญาตฯ แลว ก็กลับนําไปแสวงหาผลประโยชน เชน ขายสิทธิกัน
เอาสิทธิไปหมุนเวียนหาเงิน
๓. การระบุวา “เปนโฉนดคนจน” ทําใหเกิดความรูสึกแกผูไดรับหนังสืออนุญาตฯ
๔. เมื่อมีการมอบหนังสืออนุญาตฯ ไปแลว ไดมีการติดตามตรวจสอบวา
ผูขอมีการทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาตหรือไม อยางไร
๕. หากตอไปภายหนายินยอมใหผูบุกรุก อยูในที่ดินนานจนเกิดความหวงแหน
รูสึกวาอยูในฐานะเจาของสิทธิมากกวาเปนผูบุกรุกแลว มีการยกเลิกหรือไม
๖. มาตรการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน ควรเปนแนวทางแกไขปญหา
ระยะสั้น สวนมาตรการระยะยาวในการแกไขปญหา ควรหาที่ดินทํากิน
ที่ไดรับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) มาใหผูบุกรุกเขาไปอยูแทน
หรือตรวจสอบแลวมีสิทธิในที่ดินอื่นเพียงพอแกการดํารงชีพแลว
ควรมอบคืนที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
๑. เจาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลมีไมเพียงพอ ควรอนุมัติใหจัดจาง
ลูกจางเพื่อชวยเหลือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๒. ควรจัดใหมีงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ
รวมทั้งคาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว
๓. ครุภัณฑในการจัดเก็บมีไมเพียงพอ เชน ตูเก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ
๔. กรณีผูรับอนุญาตเสียชีวิตในระหวางที่หนังสืออนุญาตยังไมหมดอายุ
เมื่อทายาทมาดําเนินการควรใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อในหนังสืออนุญาตฯ

๓๒

๓๓
๓๓

๓๓
๓๓
๓๓
๓๔

๓๕
๓๕
๓๕
๓๕

หนา
๕. กรณีหนังสืออนุญาตฯ (ฉบับผูถือ) สูญหาย ควรจะใหดําเนินการออกใบแทน ๓๖
๖. ในการตออายุหนังสืออนุญาต ควรใหดําเนินการโดยการสลักหลังหนังสือ
๓๖
อนุญาตฉบับเดิมโดยมิตองดําเนินการออกใบอนุญาตใหม
●

●

●

●

สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร
- ไมไดรับความรวมมือจากอําเภอเทาที่ควร

๓๗

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
๑. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
๒. ไมมีอุปกรณและเครื่องมือในการจัดทําสาธารณูปโภค
๓. การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมีความลาชา

๓๘
๓๘
๓๘

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ
๑. กระบวนการคัดเลือกแปลงที่ดินที่ตองประสานกับหนวยงานในทองที่
ในการสํารวจแปลงที่ดินที่เขาหลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนด
ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการไว เพื่อเปนการเรงรัด
๒. กระบวนการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะ ซึ่งตองใชงบประมาณ
ในการดําเนินงาน โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา
เปนผูยื่นคําขอ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
๑. ปญหาขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการจัดที่ดิน
๒. ปญหาความทับซอนระหวางหนวยงานเกี่ยวกับอํานาจการดูแลรักษา
แปลงที่ดิน

๓๙

๓๙

๔๐
๔๑

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
ระหวางวันที่ ๕–๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

การบรรยาย การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
โดย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
_____________

สาธารณสมบัติของแผนดิน
●

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา

ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจ
หนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได
●

สาธารณสมบัติของแผนดิน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น
รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือ สงวนไวเพื่อประโยชน
รวมกัน เชน
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือ ทอดทิ้ง หรือ กลับมาเปนของ
แผนดิน โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง
ทะเลสาบ
(๓) ทรัพยสนิ ใชเพือ่ ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอม และ โรงทหาร
สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ
●

ที่ดินรกรางวางเปลา

ไมสามารถออกโฉนดที่ดินไดในบางกรณี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ ขอ ๑๔ (๒)
ที่เขา ภูเขา หามออกโฉนดที่ดิน เวนแตจะมีสิทธิโดยชอบ ซึ่งที่เขา ภูเขา เปนที่ดินรกราง
วางเปลา แตที่ดินรกรางวางเปลาทั่วๆไป กฎหมายไมหามออกโฉนดที่ดินเวนแตจะไปเขา
ลักษณะอื่นๆ เชน มีมติคณะรัฐมนตรีใหรักษาไวเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
●

ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

ตองดูวาใครมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา ตามพระราชบัญญัติทางหลวง
ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันมีหลายประเภท เชน ถนนหนทางตางๆ ทางหลวงกับทาง
สาธารณประโยชนในสวนที่เหมือนกันคือ พลเมืองใชรวมกัน แตตางกันในเรื่องอํานาจหนาที่
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑

ในการดูแลรักษา ถาเปนทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงทองถิ่น จะตองมีการขึ้น
ทะเบียนซึ่งจะมีขั้นตอนตางๆ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แตทางสาธารณะ
ทางเกวียน ถนนหนทางตางๆ ที่ไมไดระบุชื่อ ไมเปนทางหลวงแตเปนทางสาธารณประโยชน
●

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ อธิบดีกรมทางหลวงรับผิดชอบทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และ
ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๒๐ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบทางหลวงชนบท
มาตรา ๒๑ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี รับผิดชอบทางหลวงทองถิ่น
●

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขา
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้ ......
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ
อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได
ปาสงวนแหงชาติเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีอธิบดีกรมปาไมเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
●

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน
ทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับ
มาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของ
พลเมืองใชรวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการ
ปกครองทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
มาตรา ๕ ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดไดมาโดยการเวนคืนหรือ
การแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น
ทั้งนี้ยกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

โดยกระทรวงการคลังมอบอํานาจใหธนารักษจังหวัดเปนผูดูแล แตมีคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๖๙๕/๒๕๔๘ วา เทศบาลจัดซื้อที่ดินมาเพื่อใชประโยชนใน
การดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ที่ดินดังกลาวจึงมีฐานะเปนทรัพยสินใชเพื่อ
ประโยชนของเทศบาลโดยเฉพาะ ไมวาเงินที่นํามาซื้อนั้นจะเปนเงินรายไดของเทศบาลหรือ
เปนเงินที่ไดรับการสนับสนุนมาจากสวนราชการก็ตาม และโดยที่เทศบาลเปนหนวยงานของ
รัฐ จึงมีฐานะเปนสวนหนึ่งของรัฐ คําวา “แผนดิน” ตามมาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ยอมจะตองหมายถึง “รัฐ” หรือ “หนวยงานของรัฐ” ดังนั้น เมื่อที่ดินแปลงนี้
เปนทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนของเทศบาลโดยเฉพาะ จึงมีฐานะเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินตามนัยแหงมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งที่ดินของเทศบาลไมเปนที่ราชพัสดุ
เพราะเปนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตเจตนาของเทศบาลในการจัดซื้อที่ดินเพื่อใชในการกอสรางระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ตอมาเทศบาลยกเลิกไมกอสราง ที่ดินก็จะเปนที่วางเปลา ทางเทศบาลก็จะเอามา
ขาย แตทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาทางเทศบาลจัดซื้อที่ดินมาเพื่อกอสรางระบบการ
กําจัดขยะ ซึ่งการกําจัดขยะเปนกิจการหนาที่ของเทศบาลเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ
ของเทศบาล เทศบาลเปนหนวยงานของรัฐ มีความหมายเดียวกับแผนดิน จึงเห็นวาการ
ซื้อที่ดินแปลงนี้มาเพื่อใชประโยชนในแผนดินโดยเฉพาะ เมื่อเปนที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ ที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจึงไมสามารถโอนใหแกกันไดตาม
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอน
แกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้น การที่
เทศบาลขอจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงนี้ จึงไมสามารถกระทําได
●

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงลํ้าเขาไปเหนือนํ้า
ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทยหรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา
แมนํ้า ลําคลอง เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ๑๓๐๔ (๓) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ในการ
ดูแลรักษาแมนํ้า ลําคลอง เปนของกรมเจาทา
●

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ ๒๖๐/๒๕๓๘

ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจาทาเริ่มตนจาก ที่ชายตลิ่ง (ตามปกตินํ้าขึ้นถึง)
ออกไปสูแ หลงนํา้ สาธารณะ สวนของหนวยงานอืน่ จะเริม่ ตนจากทีด่ นิ ทีอ่ ยูเ หนือทีช่ ายตลิง่ ขึน้ ไป
สําหรับที่ดินริมแหลงนํ้าสาธารณะที่นํ้าทวมไมถึง เนื่องจากเกิดการตื้นเขินขึ้นที่ดินนั้นยอมพน
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓

จากสภาพการเปนที่ชายตลิ่ง จึงไมอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจาทาอีกตอไป
แตหากยังไมมีการถอนสภาพที่ดินนั้นก็ยังเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกัน ซึ่งอยูในความดูแลของนายอําเภอ สวนปญหาเกี่ยวกับการระวังชี้และรับรอง
แนวเขตที่ดินของเอกชนที่อยูติดกับแหลงนํ้าสาธารณะ อํานาจของกรมเจาทาถือตามจุดที่
นํ้าขึ้นสูงสุดในปจจุบัน สวนที่อยูเหนือขึ้นไปหากยังคงสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ก็อยูในความรับผิดชอบของนายอําเภอ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความคาบเกี่ยวระหวางกรมเจาทา
กับนายอําเภอผูปกครองทองที่ ถาในเขตนานนํ้าเปนเรื่องการกอสรางลวงลํ้าลํานํ้า ขีดขวาง
การสัญจรทางนํ้า การดูแลไมใหตื้นเขิน เปนอํานาจหนาที่ของกรมเจาทา นอกเหนือจาก
หนาที่หลักของกรมเจาทาแลวเปนหนาที่ของนายอําเภอผูปกครองทองที่ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
●

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒๒ ที่ดินอันเปนสาธารณประโยชน คือ ที่เลี้ยงปศุสัตวที่จัดไวสําหรับ
ราษฎรไปรวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน ตลอดจนถนนหนทาง และที่อยางอื่นซึ่งเปนของกลางให
ราษฎรใชไดดวยกัน เปนหนาที่ของกรมการอําเภอ จะตองคอยตรวจตรารักษาอยาใหผูใด
เกียดกันเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว (เนื้อความเดิมกอนที่จะมีการแกไข)
มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันและสิ่งซึ่งเปนสาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ
นายอํ า เภอและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม มี อํ า นาจใช ห รื อ
ยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ
ก็ใหมีอํานาจกระทําได ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนว
ปฏิบัติดวยก็ได
ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสามให จ า ย
จากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(ความในมาตรา ๑๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ.๒๕๕๑)
ทีช่ ายตลิง่ หมายถึง พืน้ ทีร่ ะหวางพืน้ ทีท่ เ่ี มือ่ นํา้ ลดลงจนถึงทีส่ ดุ ถึงพืน้ ทีท่ เ่ี วลานํา้ ขึน้
มาถึงที่สุด พื้นที่ระหวางนํ้าขึ้นที่สุดกับนํ้าลงที่สุด เรียกวา ที่ชายตลิ่ง หนาที่ของกรมเจาทา

๔
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จะมีอํานาจถึงจุดที่นํ้าขึ้นสูงสุดเทานั้น
กรมเจาทาแลว
●

แตถาเลยจุดที่นํ้าขึ้นสูงสุดแลวไมใชอํานาจหนาที่

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๙/๒๕๕๑

- การเกิดของที่ดินตาม ม.๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นั้น
มีได ๔ กรณี คือ
๑. จากสภาพธรรมชาติ
๒. จากการใชรวมกันของประชาชน
๓. โดยทางนิติกรรม
๔. โดยผลของกฎหมาย
- สําหรับการสิ้นไปของที่ดินดังกลาวมี ๓ กรณี คือ
๑. การสิ้นไปตาม มาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหง ประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. สิ้นไปตามกฎหมายเฉพาะ
๓. การสิ้นไปตามสภาพของตัวทรัพยนั้น
- การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนเปนเพียงมาตรการในการควบคุมดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินสาธารณประโยชนที่เจาหนาที่ซึ่งไดแก ผูวาราชการจังหวัด
และนายอําเภอไดจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับที่ดินดังกลาวเอาไว ดังนั้น การจะเปน
หรือการสิ้นไปของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน จึงมิไดขึ้นอยู
กับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนเพียงประการเดียว
●

อํานาจหนาที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือเปน
ทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษา และดําเนินการคุมครอง ปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหาม หรือ
สงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใชประโยชน
อยางอื่น หรือนําไปจัดเพื่อประชาชน ไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จัดหาที่ดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพ หรือโอนใหกระทําโดยพระราช
บัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการ
เปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมาย
อื่นแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
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๕

(๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหาม หรือ
สงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการ
หวงหามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลวคณะรัฐมนตรีจะมอบหมาย
ใหทบวงการเมือง ซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชน
ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา การตราพรบ. หรือพรฎ. ตามวรรค 2 ใหมีแผนที่
แสดงเขตที่ดินแนบทาย พรบ. หรือ พรฎ. นั้นดวย
●

การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง มี ๒ ประเภท คือ
๑. สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
๒. สาธารณสมบัติของแผนดินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘ ตรี ที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐานแบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ
สาธารณสมบัติของแผนดินตาม ปพพ. มาตรา ๑๓๐๔ (๒) และ (๓) นายอําเภอ
ทองที่กับองคกรปกครองทองถิ่นเปนผูมีหนาที่ในการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (๑) ทบวงการเมืองผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบั ติ ข องแผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น หรื อ ใช เ พื่ อ ประโยชน ข องแผ น ดิ น โดยเฉพาะ
ประสงคจะใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง สําหรับที่ดินแปลงใดใหแสดงความประสงคตอ
อธิบดี
องคการบริหารสวนตําบลเปนทบวงการเมือง และมีอํานาจหนาที่ตามพระราช
บัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ (แกไขเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑) สามารถยื่นคําขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได สวนนายอําเภอ , อําเภอ ไมเปนทบวงการเมือง แตนายอําเภอ
มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาตามปพพ. ๑๓๐๔ (๒) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนอํานาจ
ตามกฎหมาย แตนายอําเภอ , อําเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน
หนาที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะตองดูแลที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยกระทรวง
มหาดไทยไดมอบอํานาจ (หนังสือมอบอํานาจ ป ๒๕๑๖) ใหนายอําเภอทองที่ที่มีที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผนดินตาม ปพพ. ๑๓๐๔ (๒) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนผูขอออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงในนามกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
เปน ทบวงการเมือง)

๖

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของ
แผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และ
ดําเนินการคุมครอง ตาม ปพพ.๑๓๐๔ (๑) ที่ดินรกรางวางเปลา กฎหมายไมไดกําหนดไววา
ใครเปนผูดูแลรักษา จึงเปนหนาที่ของอธิบดีกรมที่ดิน แตในความเปนจริงในทางปฏิบัติปจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ ๕๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรี
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่น มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา
(๓) เทศบาล ภายในเขตเทศบาล
(๔) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขต อบต.
แตมาตรา ๑๓๐๔ (๒) มีหนาที่ตองดูแลรักษาตามกฎหมายอยูแลว ตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐ
นัน้ ถามิไดมสี ทิ ธิครอบครอง หรือมิไดรบั อนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีแ่ ลวหามมิใหบคุ คลใด
(๑) เขาไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา
(๒) ทําดวยประการใดใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน
แยกเปนประเด็น
ที่ดินของรัฐ ก็คือตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ การดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา ๙
ดําเนินการในที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดครอบครอง
- ผูขอจะเปนเอกชนหรือสวนราชการก็ได
- หากสวนราชการเปนผูขอใชตองมีฐานะเปนทบวงการเมือง
- กรณีเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน
หากการอนุญาตไมขัดตอ
การใชประโยชนของราษฎรและทองถิ่นตลอดจนผูดูแลรักษาไมขัดของ พนักงานเจาหนาที่จะ
อนุญาตไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแลว (ที่ดินที่มีหลักฐาน เชน นส ๓.
เปนที่ดินของรัฐแตไมตรงตามเงื่อนไขมาตรา ๙ ที่ดินของรัฐเนื่องจากมีผูครอบครองอยูแลว)
การใชที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นที่
๓๙๓/๒๕๓๕ วา ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผนดินสําหรับพลเมืองใชรว มกันนัน้ มีกฎหมายคุม ครอง
ไวเปนพิเศษ การใชและการจัดการจะตองมุงรักษาไวซึ่งประโยชนรวมกันของประชาชนเปน
สําคัญ แตขณะเดียวกันก็ไมถึงกับเปนการผูกมัดมิใหมีการจัดการที่จะทําใหเกิดประโยชนใน
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๗

ทางเศรษฐกิจและสังคมเสียทีเดียว การใหเอกชนเขาใชประโยชนในระยะเวลาที่ไมยาวนักและ
เปนการสอดคลองหรือไมขัดขวางตอการที่พลเมืองใชประโยชนรวมกัน จึงสามารถกระทําได
สวนการใหเขาใชประโยชนในลักษณะเชนใดและในระยะเวลายาวเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป สําหรับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินนั้น ก็อยูในบังคับแหงหลักกฎหมายอยางเดียวกันแตโดยที่อํานาจอนุญาต
ตามมาตรา ๙ เปนของพนักงานเจาหนาที่ในขณะที่อํานาจอนุญาตตามมาตรา ๑๒ เปนของ
รัฐมนตรี การอนุญาตตามมาตรา ๙ โดยความมุงหมายของกฎหมาย จึงยอมใชกับกรณีอันเปน
เรื่องเล็กนอยและตองไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒ นั้นดวย (พนักงาน
เจาหนาที่ หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด) แมจะเปนที่ดินตาม ปพพ. ๑๓๐๔ (๒) ที่ดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน สามารถนํามาอนุญาตใชไดเทาที่ไมขัดตอการใชประโยชนของพลเมือง
ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แมโดยสภาพจะไมมีการใชประโยชนของพลเมือง
หรือพลเมืองเลิกใชแลวก็ตามก็ยังเปนที่ดินตาม ปพพ. ๑๓๐๔ (๒) ที่ดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน หากจะใหหลุดพนจากที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จะตองดําเนินการถอนสภาพ
จากการเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน ตาม ปพพ. ๑๓๐๔(๒) ใหไปเปนที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผนดินตาม ๑๓๐๔(๑) หรือ (๓) แลวแตกรณี แตถามาเปนที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ตาม ปพพ. ๑๓๐๔(๑) ที่ดินรกรางวางเปลาก็สามารถนําไปจัดใหประชาชนได
●

คาตอบแทน

มาตรา ๙/๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ เสียคา
ตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ยกเวน
องคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแบงคาตอบแทนที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง
ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรารอยละสี่สิบของคาตอบแทนที่ไดรับ ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ เพื่อเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด และใหคาตอบแทน
สวนที่เหลือตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ในกรณี
ที่ที่ดินดังกลาวไมไดตั้งอยูในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดใหคาตอบแทนที่ไดรับตาม
วรรคหนึ่งตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทั้งหมด
❍●❍●❍●❍

๘

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

การบรรยาย โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
โดย นายชัชวาล สมจิตต
ผูอํานวยการสวนคุมครองที่ดินของรัฐ สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
_____________
●

ที่มาของโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลในขณะนั้นไดมีนโยบายเรงดวนในการแกไขปญหาของ
ประเทศที่สําคัญ ๓ ปญหา ไดแก ปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด และปญหาคอรัปชั่น
โดยเฉพาะปญหาความยากจน ซึ่งมีปญหาที่ดินทํากินเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง โดย
ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะ
กรรมการอํานวยการและกํากับการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐ เพื่อแกไข
ปญหาความยากจน (กอ. ชดจ) โดยคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาหลักการและวิธีการ
นําเสนอโครงการแกไขปญหาความยากจน คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗
โดยการนําที่ดินของรัฐมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด มาจัดสรรใหประชาชนเขาอยูอาศัยทํากิน
และจัดระเบียบการถือครองที่ดินของรัฐ ซึ่งไดกําหนดวิธีการในการดําเนินการโดยการที่ดิน
ของรัฐที่เปนที่วาง นํามาจัดใหประชาชนอยูอาศัยทํากิน สวนที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกใหนํามา
จัดระเบียบและออกหนังสืออนุญาตใหทํากินในที่ดินของรัฐ และไดมอบหมายให ๖ หนวยงาน
ไดแก กรมปาไม กรมธนารักษ กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมที่ดิน โดยใหแตละหนวยงานนําที่ดินของ
รัฐที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อจัดใหราษฎรอยูอาศัยทํากิน ในสวนของกรมที่ดินไดจัดทําแผน
ปฏิบัติการตามแนวนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหา
ความยากจน เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
ซึ่งเปนการนําที่ดินสาธารณประโยชนที่หมดความจําเปนใชประโยชนรวมกัน ราษฎรไดเลิก
ใชแลว และมีผูครอบครองทํากินอยูเปนเวลานานแลว มาจัดระเบียบการถือครองที่ดินใหแก
ราษฎรที่ยากจนไมมีที่ดินทํากิน หรือมีนอยไมเพียงพอ ปจจุบันเรียกโดยยอวา “โครงการจัด
ที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน”
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ (๒)
ในการกระจายการถือครองทีด่ นิ อยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีสทิ ธิในทีด่ นิ เพือ่
ประกอบเกษตรกรรมอยางทัว่ ถึง โดยรัฐบาลไดกาํ หนดใหหนวยงานของรัฐ พิจารณาใหความ
ชวยเหลือแกราษฎรในดานปญหาที่ดินทํากิน ที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ การดําเนินการ
ตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน ไดรับการสนับสนุนจากทุกๆ รัฐบาลที่ผานมา
และเปนที่ยอมรับวาสามารถแกไขปญหาที่ดินทํากินและยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๙

โดยในที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนและ
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน+๓ ไดบรรจุโครงการ
ดังกลาวเปนกรอบการทํางานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ของกลุมอาเซียนใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พรอมจัดสงเจาหนาที่มาอบรมศึกษาดูงานการจัดที่ดินตามโครงการ
ดังกลาวในประเทศไทย และไดมีการจัดสงเจาหนาที่ออกไปประเมินผลลัพธของโครงการใน
พื้นที่ ปรากฏวา ราษฎรรอยละ ๘๖.๑๒ มีคุณภาพชีวิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อีกทั้งสงผลใหขอพิพาท
ระหวางรัฐกับราษฎรลดลงดวย
●

ทําไมกรมที่ดินตองดําเนินการ

เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ในการแกไขปญหา
ความยากจนดานที่ดินทํากิน โดยนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรของกรมที่ดิน และของกระทรวง
มหาดไทยที่ผานมาในทุกๆ รัฐบาลไดเห็นชอบในแนวทางการดําเนินการตามโครงการดังกลาว
และจัดสรรงบประมาณใหกรมที่ดินดําเนินการ ดังนั้น การดําเนินการตามโครงการดังกลาว
จึงถูกกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด กรมที่ดินเปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ใน
การบริหารจัดการที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือที่
สาธารณประโยชน โดยมีนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษาและคุมครองปองกันตามนัยมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับ
ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น ในการดําเนินการตองอาศัยความรวมมือกันในพื้นที่จากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่
กําหนด อีกทั้งเปนการใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรดวย
เปนการสงเสริมผูกระทําผิดหรือไม
โดยหลักกฎหมายแลวผูบุกรุกถือเปนผูฝาฝนกฎหมายมีความผิดตามมาตรา ๙
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แตเนื่องจากปญหาดังกลาวถูกปลอยทิ้งไวเปนระยะเวลานาน
สงผลใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรเกิดปญหามวลชน หากไมมกี ารแกไขปญหาดังกลาว
ก็จะสะสมขยายตัวออกไปไมมีสิ้นสุด การดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนการจัดระเบียบ
การถือครองที่ดิน โดยผูบุกรุกตองยอมรับวา การครอบครองอยูในที่ดินของรัฐ แตสถานะของ
ที่ดินยังคงเปนที่ดินของรัฐอยูอยางเดิม พรอมทั้งเสียคาตอบแทนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อนําไปบํารุงทองถิ่น และมีการกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขใหผูไดรับการจัดที่ดินมิให
ขยายพื้นที่ออกไปอีก รวมทั้งหามมิใหโอนขายเวนตกทอดทางมรดกเทานั้น
●

๑๐

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

เปนการสงเสริมใหมีการบุกรุกเพิ่มเติมหรือไม
หลักเกณฑในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ที่ดินที่จะนํามาจัดตองเปนที่
สาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใชประโยชนรวมกัน และไมมีความจําเปนตองสงวนหวงหามไว
ใหราษฎรใชประโยชนรวมกันอีกตอไป โดยกระบวนการตองผานการประชาคมราษฎรในพื้นที่
สภาองคการบริหารสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการดําเนินการโดยผูที่จะไดรับการจัดที่ดินจะตองเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
สาธารณประโยชนมาเปนเวลานานแลว ไมใชผูบุกรุกรายใหม และกําหนดขอบเขตใหชัดเจน
หามมิใหมีการขยายพื้นที่ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองถูกเพิกถอนการอนุญาต

●

●

ที่สาธารณประโยชนจะหมดไปหรือไม

การดํ า เนิ น การตามโครงการจะดํ า เนิ น การจั ด สรรที่ ดิ น ทํ า กิ น เฉพาะแปลงที่ มี
ผูครอบครองทําประโยชนเปนเวลานานตามสภาพที่ครอบครองทําประโยชนเทานั้น สวนที่ดิน
สาธารณประโยชนแปลงที่หมดความจําเปนและใชประโยชนรวมกันแลว ยังมีความจําเปน
จะตองสงวนหวงหามไวเพื่อใหราษฎรใชประโยชนรวมกันอยู เชน หนองนํ้า สวนสาธารณะ
ปาชุมชน ศาลากลางบาน เปนตน ก็จะกันไวเปนที่สาธารณประโยชนและที่สําคัญที่ดินที่นํามา
จัดสรรเปนเพียงการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยทํากินภายในหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
เทานั้น สวนสถานะตามกฎหมายที่ดินนั้น เปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินอยูเชนเดิม จาก
ผลการดําเนินการที่ผานมามีการจัดตามโครงการดังกลาวในเนื้อที่ ๓๐๖,๒๒๗ ไร จาก
ที่ดินสาธารณประโยชนที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว ๖,๕๗๓,๗๓๓ ไร คิดเปน
รอยละ ๕ ของที่สาธารณประโยชนทั้งหมดทั่วประเทศ
●

มีกฎหมายรองรับหรือไม

การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว เป น กรณี ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ อ นุ ญ าตให ร าษฎร
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชน
ใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดแนวทางปฏิบัติตามโครงการดังกลาว ซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินนั้น กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง
ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต
ใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ แทน
●

ประโยชนที่จะไดรับ

๑. ประชาชนที่อยูอาศัยในที่ดินของรัฐสามารถอยูอาศัยและทํากินไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมายเปนการจัดระเบียบการถือครองที่ดินอยางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการปองกันไมใหมี
การบุกรุกเพิ่มเติม
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๑

๒. ประชาชนผูยากจนมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยอยางมั่นคง อันเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น
๓. ประชาชนที่ยากจนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได
ลดภาระงบประมาณของรัฐในการดูแล เสริมสรางสังคมในระดับครอบครัวใหเขมแข็ง
ลดปญหาการอพยพเขามาทํางานในเมือง
๔. รัฐสามารถนําโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนกับประชาชนเขาไปสูชุมชนได เชน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบานมั่นคง ฯลฯ โครงการรับจํานําราคาขาว กองทุน
สวนยางฯ
๕. ลดหรือระงับขอพิพาทและความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐ ปองกัน
การขยายตัวของปญหาทางสังคมและการเมือง
๖. เสริมสรางความเปนอยูของประชาชนในโครงการ มีการจัดทําสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เชน ถนน สระนํ้า เปนตน

๑๒

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แนวทางการดําเนินการตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
_____________
●

การดําเนินการโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ
- ชี้แจงทําความเขาใจราษฎรที่อยูในพื้นที่
- ปรับแนวคิดของเจาหนาที่ที่ดําเนินการ
- ประสานหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการ

จังหวัด
๒. ขั้นตอนการดําเนินการจัดที่ดิน
- การคัดเลือกแปลงที่ดินที่สาธารณประโยชนที่มีการบุกรุก
คุณสมบัติของแปลงที่ดิน
(๑) ที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันที่มีผูบุกรุกเต็มแปลง
หรือบางสวน
(๒) มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แลว
(๓) ในกรณีไมมี น.ส.ล. หากสามารถดําเนินการออก น.ส.ล. ได ก็ใหนํามาจัด
ทําโครงการไดโดยจัดใหมีการออก น.ส.ล. ไปในคราวเดียวกัน
(๔) ประชาชนตองเลิกใชประโยชนรวมกันในแปลงที่ดินที่จะนํามาจัดที่ดินแลว
(๕) การบุกรุกตองมีการทําประโยชนชัดเจนถาวรมาเปนเวลานาน (กอนตุลาคม
๒๕๔๖)
(๖) ที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาว จะตองไมอยูในพื้นที่ท่มี ีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือพื้นที่ปาไม
(๗) กรณีที่ดินสาธารณประโยชนตั้งอยูในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตองอยูนอกเขตพื้นที่ดําเนินการของ ส.ป.ก. และตองได
รับความยินยอมจาก ส.ป.ก. ดวย
ทั้งนี้ เขตปฏิรูปที่ดินดังกลาวจะตองไมใชพื้นที่จําแนกออกจากเขตปาไมเพื่อให
ส.ป.ก. นํามาดําเนินการ
(๘) ผู ค รอบครอง (บุ ก รุ ก ) จะต อ งยอมรั บ ว า ที่ ดิ น ที่ ค รอบครองอยู ใ นที่
สาธารณประโยชน และยอมรับการดําเนินการตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
หากไมยอมรับก็ตองกันออกแลวไปสูขั้นตอนการพิสจู นสิทธิ
- กรณีมีผูโตแยงสิทธิในที่ดินใหกันที่ดินสวนนั้นออกจากโครงการจัดที่ดิน
เพื่อดําเนินการพิสูจนสิทธิตามแนวทางของ กบร. หากพิสูจนสิทธิแลวเปนผูบุกรุกจริงจะตอง
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๓

มาขอรับการจัดที่ดินตามหลักเกณฑและแนวทางขางตน หากยังไมยอมรับจะตองพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย
- กรณีที่มีผูคัดคานแนวเขตที่สาธารณประโยชนใหกันพื้นที่บริเวณนั้น
ออกจากโครงการจัดที่ดิน แลวดําเนินการตามแนวทางของกบร. กฎกระทรวง และระเบียบ
คําสั่งที่เกี่ยวของตอไป
(๙) องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัดเห็นชอบใหนําที่ดิน
สาธารณประโยชน ดังกลาวมาดําเนินการตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
(๑๐) อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชาคมประชุมชี้แจงราษฎรใน
พื้นที่ดําเนินการเพื่อใหทราบถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางดําเนินการตามโครงการ
จัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน
●

การวางผังแปลงที่ดิน

๑. ใหจัดที่ดินใหตามสภาพเดิม
๒. ครอบครัวละไมเกิน ๑๕ ไร โดยคํานึงถึง
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
- อาชีพ
- ความสามารถในการผลิต
หากครอบครองเกิน ๑๕ ไร ใหพิจารณาจัดใหครอบครัว ที่ ๒ หรือ ที่ ๓ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการลงทะเบียนฯ
๓. ถาดําเนินการแลวยังคงมีที่ดินที่ครอบครองเกินอยูอีกใหสงมอบคืน เพื่อนําไป
จัดสรรใหราษฎรผูยากจนที่ลงทะเบียนไวแลวและอยูในพื้นที่ดังกลาวเปนลําดับแรก การรังวัด
วางผังแปลงที่ดินหากสํานักงานที่ดินใดมีชางรังวัดไมเพียงพอใหดําเนินการขอใหทางกรมที่ดิน
สงชางรังวัดจากสวนกลางมาชวยได
●

การจัดทําสาธารณูปโภค

๑. จัดใหมีพื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม เชน ถนน แหลงนํ้า
หรืออื่นๆ โดยในกรณีที่จําเปนจะตองขยาย หรือจัดใหมีพื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
จะทําความตกลงกับราษฎรผูครอบครองเพื่อขอกันพื้นที่ที่ครอบครองมาดําเนินการ
๒. ในการจัดทํา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคตาม (๑) จะพิจารณา
ดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสมแกสภาพทองถิ่น

๑๔

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

การจัดทําโครงการ
▲

เมื่อคัดเลือกแปลงที่สาธารณประโยชนไดแลว
▲

ให อําเภอ/กิ่งอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการจัดที่ดิน
เสนอ ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
▲

สงโครงการใหกรมที่ดินตรวจสอบเพื่อโอนเงินงบประมาณ

●

การคัดเลือกบุคคล

๑. คุณสมบัติของผูไดรับการคัดเลือก
๑.๑ เปนผูยากจน
- มีสัญชาติไทย
- บรรลุนิติภาวะ หรือเปนหัวหนาครอบครัว
- ลงทะเบียนแสดงความประสงคขอที่ดินทํากินตามนโยบาย
๑.๒ ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตไมเพียงพอ การจะตรวจสอบวา
บุคคลใดยากจนจริงใหทําโดยวิธีการประชาคมใหเปนที่ยอมรับกันเอง
๑.๓ ครอบครองทํ า ประโยชน ใ นที่ ส าธารณประโยชน ดั ง กล า วอย า งชั ด เจน
มาเปนเวลานาน
๑.๔ เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในทองที่ที่จะดําเนินการ เวนแต หากมีที่ดินเหลือ
เพียงพอจะไดพิจารณาจัดใหบุคคลตางทองทีต่ ามลําดับความเหมาะสม
๒. ให อําเภอ/อ.ป.ท. ตรวจสอบคุณสมบัติราษฎรผูบุกรุกวา เปนผูอยูในหลักเกณฑ
โดยจัดทําประชาคมเพื่อตรวจสอบวาบุคคลดังกลาวยากจน และไมมีที่ดินทํากินหรือมีแตไม
เพียงพอ
๓. หากปรากฏในภายหลังวา บุคคลที่ไดรับการจัดที่ดินขาดคุณสมบัติ ใหอําเภอ
เสนอผูวาราชการจังหวัดยกเลิกการอนุญาตและนําไปจัดใหแกผูลงทะเบียนทีอ่ ยูในหลักเกณฑ
ขางตนตอไป
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๕

●

การอนุญาต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาต แตกระทรวง
มหาดไทยมีคําสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูดําเนินการพิจารณาอนุญาตใหผูที่อยูในหลักเกณฑเขาครอบครองทําประโยชน
ในที่ ส าธารณประโยชน โ ดยออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดในระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗
แตกรณีการขอใชที่ดินของเอกชน หนวยงานของรัฐ องคการบริหารสวนตําบล
ขอใชที่ดินตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนการขอใชประโยชนในที่ดิน
สาธารณประโยชนทั่วไปจะใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหใชประโยชนใน
ที่ดินสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกอนที่อนุญาตจะตองเสนอใหกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบกอนแลวจึงจะใหผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาตได แตถาเปนโครงการจัดที่ดิน
ไมตองเสนอกระทรวงมหาดไทยกอน ถือวากระทรวงมหาดไทยอนุมัติในหลักการไวแลว
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีมติเห็นชอบแลวจึงจะดําเนิน
โครงการจัดที่ดินได
ขัน้ ตอนการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในทีด่ นิ ของรัฐ ตามโครงการจัดทีด่ นิ
ของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. คัดเลือกคุณสมบัติบุคคลตามหลักเกณฑ โดยผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
คนยากจน จากการจัดทําประชาคมแลว ให อําเภอ/อปท. แสดงความประสงค พรอมแผนงาน
โครงการ แผนผัง การแบงแปลง และรายชื่อของผูที่ไดรับการคัดเลือก
๒. สํานักงานที่ดินจังหวัด
- สรุปเรื่องราวความเปนมา เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่ออนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
- นั ด หมายวั น ประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาเพื่ อ อนุ ญ าตให ป ระชาชนใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับคําขอ
๓. คณะกรรมการฯ พิจารณา ตามหลักเกณฑการอนุญาต (หมวด ๓) ขอ ๑๐
- จํานวนเนื้อที่ที่อนุญาต ไมเกินครอบครัวละ ๑๕ ไร ถาเกินใหปรับลดสวนที่
เกินใหผูขอใชประโยชนรายอื่นตอไป
- ระยะเวลาคราวละ ๕ ป
๔. คณะกรรมการฯ มีมติอนุญาต ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการออกใบอนุญาต
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีมติ
๕. กําหนดวันใหผูรับอนุญาตมารับใบอนุญาตลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต
- ผูรับอนุญาตรับใบอนุญาต
- รับเงื่อนไขใบอนุญาต
- เสียคาตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ

๑๖

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

●

การเสียคาตอบแทน

ผูไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐจะตองเสียคาตอบแทนตามความใน
มาตรา ๙/๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตามวิธีการและอัตราตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ
จังหวัด แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายที่ดิน (ไรละไมเกินหนึ่งพันบาท
ตอป) หากจะไมเสียคาตอบแทนเลยไมได เพราะเปนขอบัญญัติของทองถิ่น และมีกฎหมาย
บัญญัติใหเก็บคาตอบแทน คาตอบแทนที่เก็บไดก็จะนําสงเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อนํามาบํารุงทองถิ่นตอไป
เมื่อจัดทําโครงการจัดที่ดินเสร็จแลวก็ใหของบประมาณไปที่กรมที่ดิน กรมที่ดิน
ก็จะจัดงบประมาณให ดังนี้
๑. คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
๒. คาใชจายในการรังวัดวางผังแปลงที่ดิน
๓. การจัดทําสาธารณูปโภค
●

งบประมาณ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินจากกรมที่ดินสําหรับ
- คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
- คาใชจายในการรังวัดวางผังแปลงที่ดิน
- การจัดทําสาธารณูปโภค

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๗

ขั้นตอนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
กรณีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และการออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ที่สาธารณประโยชนที่มีการบุกรุก
▲

อ./กิ่ง อ. คัดเลือกแปลง
▲

จ./อ./กิ่ง อ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ผูครอบครองที่ดินใหความเห็นชอบ
▲

อ./กิ่ง อ. จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดําเนินการ โดยราษฎรยอมรับแนวทางการจัดที่ดิน
ตามสภาพเดิมแตครอบครัวละไมเกิน ๑๕ ไร พรอมทั้งยินยอมใหมีการกันพื้นที่บางสวน
เพื่อขยายหรือจัดใหเปนสาธารณูปโภคหากจําเปน
▲

อ./กิ่ง อ. จัดทําและเสนอโครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชน
ที่มีการบุกรุก เพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
▲

ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ
▲

กรมที่ดินจัดสรรงบประมาณเพื่อการรังวัดที่ดินและจัดทําสาธารณูปโภค
▲

อ./กิ่ง อ. ขอรังวัดตรวจสอบ/ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และแปลงที่ดินที่มี
ผูครอบครองตอสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา พื้นที่รับผิดชอบ
▲

๑๘

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

▲

สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา รังวัดแปลงที่ดินและพื้นที่สาธารณูปโภค ตามที่ได
ทําความตกลงทําโครงการฯ เสร็จแลวสงเรื่องให อ. / กิ่ง อ.
▲

อ./กิ่ง อ. คัดเลือกคุณสมบัติบุคคลตามหลักเกณฑและบุคคลดังกลาว ผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติคนยากจน จากการจัดทําประชาคมแลว ให อ./กิ่ง อ. แสดงความประสงคพรอม
แผนงาน โครงการ แผนผัง การแบงแปลง และรายชื่อของผูไดรับการคัดเลือก
▲

สํานักงานที่ดินจังหวัด
▲

▲

สรุปเรื่องราวความเปนมา เพื่อเปนขอมูลประกอบ นัดหมายวันประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาต เพือ่ อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดิน
ใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ของรัฐภายใน ๑๕ วันนับแตวันรับคําขอ
▲

คณะกรรมการฯ พิจารณา ตามหลักเกณฑการอนุญาต (หมวด ๓) ขอ ๑๐
– จํานวนเนื้อที่ที่อนุญาต ไมเกินครอบครัวละ ๑๕ ไร ถาเกินใหปรับลดสวนที่เกินให
ผูขอใชประโยชนรายอื่นตอไป
– ระยะเวลาคราวละ ๕ ป
▲

คณะกรรมการฯ มีมติอนุญาต
ใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการออกใบอนุญาตภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีมติ
▲
▲

กําหนดวันใหผูรับอนุญาตมารับใบอนุญาต
ลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต

– ผูรับอนุญาตรับใบอนุญาต
– รับเงื่อนไขใบอนุญาต
– เสียคาตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๑๙

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
มีดังนี้
๑. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ หากเปนที่ที่มีความสูงชันซึ่งตอง
มีการแผวถาง ทําใหการรังวัดเปนไปดวยความยากลําบาก เปนเหตุใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความลาชา หากพื้นที่แหงแลงทําใหขาดปจจัยสําคัญอยางยิ่งสําหรับการทําเกษตรกรรม
คือ “นํ้า” หากแหลงนํ้าที่ดําเนินการขุดสระเพื่อกักเก็บนํ้านั้นอยูตํ่ากวาพื้นที่เกษตรกรรม
ไมสามารถสงถึงแปลงเกษตรกรรมไดทําใหประชาชนที่ทําเกษตรกรรมดังกลาวไดรับความ
เดือดรอน ผลผลิตตกตํ่า และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไมดีขึ้น จึงจําเปนที่ตองจัดทํา
โครงการสรางถังเก็บนํ้าและระบบทอสงนํ้าเพื่อการเกษตรขึ้น เพื่อใหสามารถแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ เชน
โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งอําเภอเชียงแสน รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลโยนกและสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน ไดคัดเลือกที่ดิน
ที่ราษฎรบุกรุกเขาทําประโยชน แปลง “หนองบัวหลวง-เวียงหนองสาธารณประโยชน” ตาม
หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ชร ๑๕๓๙ ตั้งอยูที่บานทุงฟาฮาม หมูที่ ๕ ตําบล
โยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงตองจัดโครงการกอสรางถังเก็บนํ้าและระบบทอ
สงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมในที่สาธารณประโยชน
สรางถังเก็บนํ้าและระบบทอสงนํ้าเพื่อ
การเกษตรกรรมขึ้น สามารถแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข อยางยั่งยืน
ตอบ เดิมกรมที่ดินไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขุดสระนํ้า แตตอมา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน กรมที่ดินไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการขุดสระนํ้าในโครงการดังกลาว แตอยางไรก็ตามกรมที่ดินไดเล็งเห็นความสําคัญวา
ราษฎรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะตองมีแหลงนํา้ เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ
รวมทั้งปจจัยอื่นที่จําเปนตองสนับสนุนดวย เชน ถนนเขาออกภายในโครงการ โดยจะไดเสนอ
คําขอตั้งงบประมาณเพื่อขุดสระนํ้าในปงบประมาณตอไปเปนตน
๒. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับราษฎรซึ่งครอบครองทําประโยชน ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ
และไมมีเอกสารสิทธิที่คดั คานการรังวัด ซึ่งตองมีการชี้เขตตามที่คัดคานตลอดจนทําแผนที่
แสดงเขตและ เนื้อที่ที่มีการคัดคานทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดทันในกําหนด
ระยะเวลา
●

๒๐

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

ตอบ หากมีราษฎรโตแยงสิทธิในที่ดินใหเจาหนาที่ชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่
โตแยงสิทธิวาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินของรัฐตามกฎหมายมาตั้งแตเมื่อใด การที่ราษฎรเขามา
อยูภายหลังจึงไมสามารถอางอายุความขึ้นตอสูความเปนที่ดินของรัฐได หากราษฎรนั้นยืนยัน
ตองการไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทําประโยชนจะตองดําเนินการกันพื้นที่ออกจาก
โครงการ แลวบันทึกผูขอและผูปกครองทองที่ไวเปนหลักฐาน แลวนําเขาสูกระบวนการพิสูจน
สิทธิในภายหลัง สวนการดําเนินการตามโครงการในสวนที่ไมมีผูคัดคานก็สามารถดําเนินการ
ตอไปไดโดยไมตองรอกระบวนการพิสูจนสิทธิกอน
❍●❍●❍●❍

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๒๑

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. การสํารวจพื้นที่ดําเนินการซึ่งมักพบปญหาและอุปสรรคเนื่องจากการใหขอมูล
เกี่ยวกับแนวเขตที่สาธารณะไมตรงกันของราษฎรและผูนําในพื้นที่
ตอบ กรณีดังกลาวแบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีมี นสล. แลว ใหดําเนินการรังวัด โดยยึดถือแนวเขตตามหลักฐานแนวเขต
ของ นสล. เปนสําคัญ
(๒) กรณียังไมมีการออก นสล. อยูในอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจในการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชนที่จะตองพิจารณากําหนดแนวเขตใหชัดเจนพรอมทั้งนําทําการ
รังวัดรอบแปลง โดยการดําเนินการดังกลาวจะพิจารณาจากพยานเอกสารตางๆ เชน
หลักฐานการสงวนหวงหาม ทะเบียนที่สาธารณประโยชน ระวางแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ
๑ : ๕๐,๐๐๐ ภาพถายทางอากาศ เปนตน พยานบุคคลไดแกผูสูงอายุ ผูปกครองทองที่ในอดีต
ที่ทราบประวัติความเปนมา พยานแวดลอมอื่นๆ โดยอาจดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
ก็ได
๒. การไมยอมรับของราษฎรวาไดบุกรุกที่สาธารณประโยชน และกลัวเสียการ
ครอบครองในที่ดิน
ตอบ ใหผูที่เกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่ของกรมที่ดิน และฝายปกครองรวมกันกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชี้แจงทําความเขาใจใหทราบถึงสถานะของที่ดิน ขอกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลดีผลเสียที่จะไดรับจากการดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาว
๓. พืน้ ทีก่ ารครอบครองทําประโยชนของราษฎรมีมากกวาหลักเกณฑทท่ี างราชการ
กําหนดใหจึงไมยอมที่จะเสียผลประโยชนของตน
ตอบ ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรณี มีการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน และแนวทางการจัดทําโครงการฯ ไดกําหนด
ขัน้ ตอนวิธกี ารวางผังแบงแปลงทีด่ นิ คือใหจดั ทีด่ นิ ใหตามสภาพเดิมครอบครัวละไมเกิน ๑๕ ไร
หากครอบครองเกิน ๑๕ ไร ใหพิจารณาจัดใหแกครอบครัวที่ ๒ หรือที่ ๓ เชน บุตรหลายคน
แบงแปลงใหบุตรคนที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ลงชื่อตามลําดับ หากชี้แจงแลวผูบุกรุกไมยอมรับ แต
ตองการแปลงที่ดินเกินกวา ๑๕ ไรตามขอกําหนดของการวางผังแปลงทีด่ ิน ใหถือวาผูบุกรุก
ไมยอมรับการดําเนินการตามนโยบายฯ และประสงคจะคัดคานแนวเขต วิธีการดําเนินการคือ
ใหกันพื้นที่บริเวณนั้นออกจากโครงการ แลวดําเนินการตามแนวทางของ กบร. ตอไป
●
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๔. การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอกับงบประมาณที่เสนอขอ ทําใหผูเสนอ
โครงการไมมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการตอไดหรือไม
ตอบ ในการจัดสรรงบประมาณในการรังวัดออกหรือตรวจสอบ นสล. กรมที่ดิน
ไดจัดสรรงบประมาณในการรังวัดพิจารณาประมาณการตามหลักเกณฑมาตรฐานวันทําการ
รังวัดออกหรือตรวจสอบ หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยพิจารณาจํานวนเนื้อที่ และจํานวน
ผูบุกรุกโดยเพิ่มวันทําการรังวัดผูบุกรุก จํานวน ๕ ราย / ๑ วัน (ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว ๓๑๔๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗) ซึ่งอาจไมตรงกับ
ประมาณการที่จังหวัดประมาณการได
❍●❍●❍●❍
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๒๓

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดตาก
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. ขั้นตอนการตรวจหาพื้นที่กอนการจัดทําโครงการฯ
ประเด็นปญหา ราษฎรและหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชนแปลงที่มีการบุกรุกมีแนวความคิดวาการจัดทําโครงการฯ เปนการ
สนับสนุนชวยเหลือราษฎรผูที่กระทําผิดกฎหมาย จึงไมไดรับความรวมมือในการดําเนินการ
จัดทําโครงการฯ
ตอบ จะตองชี้แจงทําความเขาใจกับราษฎรและผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาวา
โดยหลักกฎหมายแลวผูบุกรุกถือเปนผูฝาฝนกฎหมายมีความผิดตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน แตเนื่องจากปญหาดังกลาวถูกปลอยทิ้งไวเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิด
ขอพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรเกิดปญหามวลชน หากไมมีการแกไขปญหาดังกลาว ก็จะ
สะสมขยายตัวออกไปไมมีสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนการจัดระเบียบการ
ถือครองที่ดิน โดยผูบุกรุกตองยอมรับวาถึงแมตนครอบครองอยูในที่ดินของรัฐ แตสถานะของ
ที่ดินยังคงเปนที่ดินของรัฐอยูอยางเดิม พรอมทั้งเสียคาตอบแทนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อนําไปบํารุงทองถิ่น รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขใหผูไดรับการจัดที่ดิน
มิใหขยายพื้นที่ออกไปอีก และหามมิใหโอนขาย และโดยหลักเกณฑในการดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวที่ดินที่จะนํามาจัดจะตองเปนที่สาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใชประโยชน
รวมกัน และไมมีความจําเปนตองสงวนหวงหามไวใหราษฎรใชประโยชนรวมกันอีกตอไป โดย
กระบวนการตองผานการประชาคมราษฎรในพื้นที่ สภาองคการบริหารสวนทองถิ่น อําเภอ
และจังหวัด พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดําเนินการโดยผูที่จะไดรับการ
จัดที่ดินจะตองเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนมาเปนเวลานานแลว
ไมใชผูบุกรุกรายใหม และกําหนดขอบเขตใหชัดเจนหามมิใหมีการขยายพื้นที่ หากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขจะตองถูกเพิกถอนการอนุญาต
๒. ขั้นตอนการดําเนินการรังวัดที่ดินตามโครงการฯ
ประเด็ น ป ญ หา จั ง หวั ด ขอรั บ การสนั บ สนุ น เจ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
รังวัดที่ดินตามโครงการฯ จากกรมที่ดิน แตเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมทราบถึงขั้นตอนและ
รายละเอียดหลักเกณฑการดําเนินการตามโครงการฯ เชน จํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่ราษฎรจะ
ไดรับการจัด แตละครัวเรือนจะไมเกิน ๑๕ ไร และครอบครองทําประโยชนในที่ดินมากอน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ของราษฎรที่จะสามารถเขารวมโครงการฯ
จึงกอใหเกิดปญหาในการดําเนินการ
●
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ตอบ กอนชางรังวัดเดินทางไปปฏิบัติงาน กรมที่ดินจะไดชี้แจงแนวทาง
การดําเนินการเบื้องตน เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติใหชางรังวัดทราบกอน พรอมจัดทําคูมือ
แนวทางปฏิบัติไปพรอมกัน สําหรับในสวนของสํานักงานที่ดินจังหวัดมีหนาที่ตรวจสอบ
ติดตาม ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดังกลาวใหเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ
และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดดวย
๓. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําประชาคมราษฎรที่เขารวมโครงการฯ
ประเด็นปญหา เนือ่ งจากเปนการจัดทีด่ นิ ใหแกราษฎรทีบ่ กุ รุกและครอบครอง
ทําประโยชนในที่สาธารณประโยชนอยูแลว จึงมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ
คุณสมบัติของแปลงที่ดินวา การทําประโยชนในพื้นที่จะตองมีลักษณะเชนใด และทําประโยชน
เพียงใด เชน บางแปลงเพียงแตลอมรั้วไว จะถือวาทําประโยชนแลวหรือไม รวมทั้งคุณสมบัติ
ของราษฎรที่เขารวมโครงการฯ ได เชนเปนผูยากจน และไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีนอย
ไมเพียงพอ ซึ่งอําเภอทองที่จะมีปญหาในทางปฏิบัติมาก หรือราษฎรบางรายประกอบกิจการ
ในเชิงพาณิชยจะสามารถเขารวมโครงการฯ ไดหรือไม เชน เปนผูยากจน และไมมีที่ดินเปน
ของตนเองหรือมีนอยไมเพียงพอ ซึ่งอําเภอทองที่จะมีปญหาในทางปฏิบัติมาก และการเขา
ครอบครองทําประโยชนหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ แตไดครอบครองตอเนื่องจากบุคคล
อื่นที่ไดครอบครองมากอนกําหนดเวลาดังกลาว จะสามารถเขารวมโครงการฯ ไดหรือไม และ
กรณีราษฎรไมอยูในหลักเกณฑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนดใหนําที่ดินมาจัดใหแก
ราษฎรอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการได
ตอบ ตามหลักเกณฑการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ
คือราษฎรตองยอมรับการดําเนินการโดยยอมรับวาอยูใ นทีส่ าธารณประโยชน และยอมรับการ
ดําเนินการตามแนวทางโครงการ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการจัดสรรที่ดินจะตอง
เปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองหรือมีแตนอยไมเพียงพอ และตองครอบครองทํา
ประโยชนอยางชัดเจนมาเปนเวลานาน (กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) โดยใชวิธีการตรวจสอบ
การประชาคมราษฎรในพื้นที่เพื่อรับรองคุณสมบัติ และจะตองผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐของจังหวัดดวย การที่
ราษฎรที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย หากปรากฏวามิใชผูยากจนหรือมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเองอยูแลวก็ไมอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการ สวนกรณีการลอมรั้วตองพิจารณาวาได
ทําประโยชนจริงหรือไมโดยอาจพิจารณาจากภาพถายทางอากาศที่ถายไวในป พ.ศ. ๒๕๔๕
วาไดครอบครองทําประโยชนอยางชัดเจนอยูกอนตามหลักเกณฑหรือไมอยางไร
❍●❍●❍●❍
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๒๕

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกไม มี ป ญ หาทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ที่ ดิ น ตามโครงการนี้
คงมีเพียงปญหาเกี่ยวกับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให
ประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาต
ใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะการจัดที่ดินตามโครงการนี้
เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ และกรมที่ดินไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด
เบิกจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ตลอดมาจนถึงปงบประมาณ ๒๕๕๑ แตตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ถึงปจจุบนั กรมทีด่ นิ ไดระงับการจัดสรรงบประมาณสําหรับคาเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการฯ โดยแจงวาคณะรัฐมนตรียังไมไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวและแจงวากรมที่ดินไดเสนอเรื่องใหสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว แตจนถึงขณะนี้จังหวัด
ยังไมไดรับทราบผลการพิจารณาจากสวนกลางแตอยางใด
ตอบ กรมที่ดินมีบันทึก ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๒๘๑๐๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
แจงกระทรวงมหาดไทย ถึงภารกิจของคณะกรรมการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย (กพด.)
(๒) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
(๓) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
(๔) คณะกรรมการพิจารณาเพือ่ อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในทีด่ นิ ของรัฐ
(๕) คณะกรรมการพิจารณาการอนุมตั กิ ารเปลีย่ นสภาพทีด่ นิ อันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง
โดยคณะกรรมการฯ ที่จะไดรับเบี้ยประชุมตองเปนคณะกรรมการที่กฎหมายกําหนด หรือมี
มติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไดแก คณะกรรมการตามขอ (๑) (๒) และขอ (๓) สวนคณะกรรมการ
ตามขอ (๔) และขอ (๕) ไมสามารถเบิกเบี้ยประชุมได อยางไรก็ดี กรมที่ดินไดเสนอเรื่องให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแลว
●

❍●❍●❍●❍

๒๖

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. กรณีที่สาธารณประโยชนที่อยูในเขตปาไม แตปฏิรูปที่ดินไมไดประกาศเปน
เขตดําเนินการไมตองมีหนังสือสอบถาม สปก. กรณีไมประสงคจะดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตลอดไป จังหวัดสามารถนํามาจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความ
ยากจน ไดหรือไม
ตอบ ตามแนวทางการจัดทําโครงการฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก
แปลงที่ ดิ น โดยที่ ดิ น ที่ จ ะนํ า มาดํ า เนิ น โครงการจะต อ งไม อ ยู ใ นพื้ น ที่ ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก า
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) หรือพื้นที่ปาไม สําหรับกรณีที่ที่ดินดังกลาว
ตั้งอยูในเขต สปก. จะตองอยูนอกเขตพื้นที่ดําเนินการของ สปก. และเขตปฏิรูปดังกลาว
จะตองไมใชพื้นที่จําแนกออกจากเขตปาไมเพื่อให สปก. นํามาดําเนินการ ซึ่งกรมที่ดินไดแจง
เวียนแนวทางปฏิบัติแลว ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/๒๗๑๙ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น ในการที่จะพิจารณาวา สปก. ไมประสงคจะดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตลอดไป หรือไม จึงตองใหสอบถาม สปก. กอน
๒. เปนทีส่ าธารณประโยชนแตหนวยงานผูด แู ลไมสามารถชีแ้ นวเขตใหตรง นสล. ได
ตอบ ในกรณีที่มีหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลวการรังวัดใหเปนไป
ตามหลักฐานการรังวัดเดิม หากไมตรงตามหลักฐานเดิม เนื่องจากการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเดิมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใหบันทึกผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาแลวพิจารณา
เสนอผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแกไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ตามผลการรังวัดได ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเพิกถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๒๙
และใหใชรูปแผนที่รังวัดใหมรังวัดแบงผังแปลงในการจัดทําโครงการได
●

❍●❍●❍●❍

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๒๗

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กรณีจดั ทีด่ ินสาธารณประโยชนทีม่ ีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงแลวสภาพปญหา
เกิ ด จากการออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ หลวงตามโครงการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับทีห่ ลวงของกรมทีด่ นิ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งในขั้นตอนการรังวัดขณะนั้น
มีระวางรูปถายทางอากาศใชในราชการแลว แตเจาหนาที่ไมนําระวางรูปถายทางอากาศไป
ตรวจสอบ และไมนํารูปแผนที่การรังวัดลงในระวางรูปถายทางอากาศใหปรากฏตําแหนงที่
สาธารณฯ ในระหวางการออกหนังสืออนุญาตฯ มีราษฎรรองเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ โดยอางวาทางราชการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดิน น.ส. ๓ ก.
และโฉนดที่ดินของตน ทั้งที่ในขั้นตอนสํารวจและประชาคมเพื่อจัดทําโครงการผูรอง กับพวก
ตางยอมรับที่ดินดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตอบ ตามสภาพปญหาดังกลาว สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
ไดแกไขปญหา โดย
(๑) ตรวจสอบแลวมีการทับซอนระหวางหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวงกับโฉนดทีด่ นิ
และน.ส. ๓ ก. จํานวน ๑๒ ราย ๑๕ แปลง จริง และมีหนังสืออนุญาตฯ ทับซอนกับโฉนดที่ดิน/
น.ส. ๓ ก. จํานวน ๑๖ แปลง โดยผูรองเรียนกับพวกรวม ๑๓ ราย ไดยื่นขอรับการจัดที่ดินใน
ครั้งนี้ดวย
(๒) ไดเดินทางไปชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพรอมเสนอความเห็น
ควรแจกหนังสืออนุญาตเฉพาะสวนที่ไมทับซอนกับโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ใหผูรับการจัดไป
กอน สวนทีท่ บั ซอนใหชะลอการแจกไวจนกวาผลการสอบสวนจะไดขอ ยุติ คณะกรรมการสิทธิฯ
เห็นชอบ
(๓) รายงานกรมที่ ดิ น ทราบกรณี ร อ งเรี ย นดั ง กล า วและความเห็ น ของคณะ
กรรมการสิทธิฯ กรมที่ดินเห็นชอบใหแจกหนังสืออนุญาตฯ ในสวนที่ไมทับซอนไปกอน สวนที่
ทับซอนใหดําเนินการตรวจสอบสอบสวนเพื่อเขาสูกระบวนการพิสูจนสิทธิตอไป
๒. ปญหาที่เกิดจากหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและฝายปกครอง
ตอบ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชประโยชนรว มกัน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และอําเภอทองที่
ไมใหความสําคัญกับโครงการจัดที่ดินเพื่อแกไขปญหาความยากจน เชน เมื่อมีการสํารวจ
●

๒๘

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

เพื่อคัดเลือกแปลงที่ดินแลวปลอยใหเปนหนาที่ของสํานักงานที่ดินฝายเดียว ทั้งที่จะตองมีการ
ประสานงานกันเพื่อดําเนินการในทุกขั้นตอน อยางกรณีในขั้นตอนการประชุมประชาคม
ราษฎรในทองที่ ทั้งการประชุมครั้งแรกเพื่อขอความเห็นชอบในการนําที่ดินสาธารณประโยชน
มาดําเนินการจัดที่ดิน และการประชุมประชาคมเกี่ยวกับคุณสมบัติผูไดรับการจัดที่ดิน เปนตน
หนวยงานดังกลาวไมคอยใหความรวมมือเปนเหตุใหเกิดความลาชาในการดําเนินการตาม
โครงการฯ
● การแกไขปญหา
ที่ผานมาไดดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดย เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
ไดไปประสานและชี้แจงทําความเขาใจถึงขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ ประกอบเอกสาร
ขอกฎหมาย ขอระเบียบรวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ติ ามหนังสือเวียนใหกบั องคกรปกครองสวนทองถิน่
และนายอําเภอทองที่ดวยตนเองจนเปนที่เขาใจแลว และสามารถดําเนินการตามโครงการ
ตอไปได
การดําเนินการดังกลาวตองมีการบูรณาการรวมกันระหวางกรมทีด่ นิ กรมการปกครอง
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยไดมกี ารประสานขอความรวมมือ อยางไรก็ดี เดิมกรมทีด่ นิ
ไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกรมการปกครองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
ซึง่ ครบกําหนดแลว และขณะนี้อยูระหวางกรมที่ดินไดดําเนินการทําบันทึกขอตกลง ๓ ฝาย
ระหวาง กรมที่ดิน กรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหความ
รวมมือในการดําเนินการดังกลาวตอไป
๓. ปญหาความลาชาที่เกิดจากการแบงแปลงที่ดิน
สภาพปญหา
หลั ง จากโครงการจั ด ที่ ดิ น ของรั ฐ ขจั ด ความยากจนได รั บ การอนุ มั ติ แ ล ว
สํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ไดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอําเภอเพื่อนัด
ทําการรังวัดและออกหมายนัดตามระเบียบเพื่อทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
และรังวัดแบงแปลงที่ดิน เมื่อถึงวันรังวัดปรากฏวาราษฎรที่ไมไดครอบครองทําประโยชนใน
ที่ดินสาธารณประโยชน และไมมีชื่อในบัญชีสํารวจทําการคัดคาน โดยอางวา ผูไมไดบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชนเปนฝายเสียประโยชน แตผูบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน ซึ่งเปนการ
กระทําผิดกฎหมายกลับไดประโยชนทาํ ใหเจาหนาทีผ่ ทู าํ การรังวัดไมสามารถรังวัดได จึงไดแจง
ใหผนู าํ ชุมชน/ทองถิน่ แกไขปญหาดังกลาวใหเปนทีย่ ตุ กิ อ น ผลเปนประการใดแจงใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัด (สาขา) ทราบ จนเวลาลวงเลยเปนระยะเวลานานยังไมไดรับแจงผลจากองคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งที่ในหวงเวลาเดียวกันไดมีการกอสรางสาธารณูปโภค (ถนน) ไปเกือบ
เสร็จแลว

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๒๙

การแกไขปญหา
การดําเนินการของสํานักงานที่ดินจังหวัด สาขามหาชนะชัย ที่สามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไดดังนี้
(๑) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ไดนัดหมายฝายปกครอง/ทองถิ่นและชุมชน
ประชุมปรึกษาหารือไดผลสรุปเปนแนวทางในการดําเนินการวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดิน
สาธารณประโยชนแปลงที่จะดําเนินการจัดไดมีราษฎรเขาครอบครองทําประโยชนเต็มพื้นที่
มากอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูครอบครองฯ จึงอยูในหลักเกณฑไดรับการจัดที่ดิน (ประมาณ
๔๐-๕๐ ราย) แตเมื่อเกิดปญหาการคัดคานของอีกฝายหนึ่งในระหวางดําเนินการ ถาจะให
โครงการฯ มีผลดําเนินการตอไปโดยไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย และสามารถยุติความขัดแยง
ในชุมชน/ทองถิ่นได ใหแบงสวนการครอบครองทําประโยชนในที่สาธารณประโยชนรายใหม
(๒) ผลการดําเนินการ ผูครอบครองฯ ทําประโยชนอยูเดิมทุกคนยินยอมแบงเฉลี่ย
ที่ดินที่ครอบครองใหกลุมผูคัดคาน จํานวน ๑๔๐-๑๕๐ ราย รวมรังวัดแบงแปลงที่ดินในครั้งนี้
ทั้งสิ้น จํานวน ๑๙๗ แปลง
(๓) การดําเนินการจัดที่ดินแปลงนี้เกิดความลาชา แตสามารถแกไขปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน/ทองถิ่น ยุติลงดวยดี
●

❍●❍●❍●❍

๓๐

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ไมมีความรูหรือ
ขาดความเข า ใจในวิ ธี ดํ า เนิ น การควรจั ด ทํ า คู มื อ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข องอํ า เภอเพื่ อ ศึ ก ษา
ทําความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตอบ เดิมกรมที่ดินไดจัดทําหนังสือแนวทางการดําเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการ การใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนเพื่อใช
เปนคูมือแนวทางการดําเนินการตามโครงการ แตอยางไรก็ดี ขณะนี้สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กําลังจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการตามโครงการฯ โดยเรียบเรียงการปฏิบัติเปนหมวดๆ
เพื่องายตอการทําความเขาใจ และรวบรวมหนังสือเวียนที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน เพื่อให
เจาหนาที่ของกรมที่ดินและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนคูมือในการปฏิบัติ
๒. ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องช า งรั ง วั ด มั ก ประสบป ญ หาเกี่ ย วกั บ ผู บุ ก รุ ก ไม อ ยู
ในพื้นที่ไปทํางานตางถิ่นทําใหการสอบสวนบันทึกถอยคําหรือการนํารังวัดไมราบรื่นและ
ผูบุกรุกหลายรายมีความประสงคจะใหออกหนังสืออนุญาตในนามของบุตรหลานหลายแปลง
เนื่องจากตนเองแกชราภาพมาก เปนเรื่องที่นาจะมีการซอมความเขาใจในทางปฏิบัติเพิ่มเติม
วาจะทําไดหรือไมเพียงไร
ตอบ ในทางปฏิบัติใหชางรังวัดดําเนินการรังวัดแบงแปลงไวกอน แลวใหญาติแจง
นัดผูครอบครองมาทําการสอบสวนในภายหลังได
๓. แปลงที่ดินที่ดําเนินโครงการ
๓.๑ การรังวัดออก นสล. ซึ่งดําเนินการพรอมกับการจัดทําโครงการมัก
ประสบปญหาความลาชา เนื่องจากเรื่องราวการรังวัดออก นสล. สวนใหญมีความบกพรอง
ตองสงแกไขไปมาระหวางจังหวัดกับสาขา จึงควรออก นสล. ใหเสร็จกอนดําเนินโครงการฯ
ตอบ ในกรณีทย่ี งั ไมมหี นังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง หากจะดําเนินการตามโครงการฯ
ก็สามารถรังวัดออก นสล. ไดในคราวเดียวกัน โดยกระบวนการจะตองรังวัดรอบแปลงเสร็จแลว
จึงรังวัดแบงผังแปลงเมือ่ รังวัดแบงผังแปลงเสร็จ ก็สามารถดําเนินการตามโครงการไดตอไป
สวนกรณีการเสนอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงก็สามารถดําเนินการไดตามระเบียบและ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ โดยทั้ง ๒ กรณีสามารถดําเนินการไปไดในคราวเดียวกัน โดยไมตอง
ขอใหออก นสล. กอน หากมีขอบกพรองก็สามารถแกไขใหครบถวนในภายหลังได
๓.๒ แปลงที่ดินที่อยูในหลักเกณฑตองดําเนินโครงการฯ เพื่อแกไขปญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ แตทองถิ่นหรืออําเภอไมมีความประสงคจะจัดทําโครงการฯ
●

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓๑

ตอบ เนื่องจากการดําเนินการตามโครงการดังกลาว เปนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดในระดับกลุมภารกิจดาน
กิจการความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย โดยใหกรมที่ดินเปนเจาภาพหลัก โดยในขั้นตอนการ
จัดทําโครงการผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาจะตองเปนผูเสนอโครงการ ผลสําเร็จของโครงการ
จึงตองอาศัยความรวมมือจากทองถิ่น อําเภอ สํานักงานที่ดินในฐานะเจาภาพหลัก จึงควร
จะประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงนโยบาย กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาใหแกราษฎรในพื้นที่รวมกัน
๔. ระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ
ควรใหคําจํากัดความ “ผูบุกรุก” ใหมีความชัดเจนวา เปนผูบุกรุกมาตั้งแต
เมื่อใด พ.ศ. ใด
ตอบ ผูที่จะเขารวมโครงการจะตองเปนราษฎรที่ยากจน ไมมีที่ดินทํากินเปน
ของตนเอง หรือมีแตไมเพียงพอ และไดครอบครองทํากินในที่ดินนั้นอยางชัดเจนเปนเวลานาน
แลว (กอน ๑ ต.ค. ๒๕๔๖) ทั้งนี้ เปนไปตามมติ ค.ร.ม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่ง
กรมที่ดินไดแจงเวียนใหจังหวัดทราบแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๕๑๑.๔/ว ๔๐๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
❍●❍●❍●❍
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โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. ผูบุกรุกไมยอมรับสถานะความเปนที่สาธารณประโยชน แตอยากไดหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินมากกวา
ตอบ กรณีราษฎรที่ตองการโฉนดที่ดิน ควรชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของที่ดินการเปนที่ดินของรัฐ ขอกฎหมาย หากครอบครองภายหลังการเปนที่ดินของรัฐ แม
ครอบครองนานเพียงใดก็ไมอาจอางอายุความเพื่อใหไดกรรมสิทธิ์ได หากประสงคโตแยงสิทธิ
หรือคัดคานสิทธิใหกันที่ดินสวนนั้นออกจากโครงการแลวดําเนินการพิสูจนสิทธิ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ กบร. กําหนดตอไป
๒. ประชาชนไมเขาใจเจตนารมณในการไดรับใบอนุญาต เมื่อมีหนังสืออนุญาตฯ
แลว ก็กลับนําไปแสวงหาผลประโยชน เชน ขายสิทธิกัน เอาสิทธิไปหมุนเวียนหาเงิน
ตอบ ก อ นแจกหนั ง สื อ อนุ ญ าตควรชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจว า หนั ง สื อ อนุ ญ าตนี้
เปนการอนุญาตใหเขาอยูอาศัยทํากิน หามมิใหเปลี่ยนมือ เวนแตทายาทมีสิทธิขอใชที่ดินนั้น
กอนบุคคลอื่น โดยตองยอมรับตามเงื่อนไขดานที่ระบุไวหลังหนังสืออนุญาต และควรหวงแหน
ไวทํากินเพื่อครอบครองเทานั้น หากผูรับหนังสืออนุญาตทําผิดเงื่อนไขใหเสนอเรื่องตอคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมด หรือบางสวน ตามขอ ๑๗ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. การระบุวา “เปนโฉนดคนจน” ทําใหเกิดความรูสึกแกผูไดรับหนังสืออนุญาตฯ
ตอบ ควรชี้แจงประชาสัมพันธวาหนังสืออนุญาตเปนเพียงหนังสืออนุญาตใหใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐเทานั้น โดยผูรับอนุญาตจะตองเปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง หรือมีนอยแตไมเพียงพอ
๔. เมื่อมีการมอบหนังสืออนุญาตฯ ไปแลว ไดมีการติดตามตรวจสอบวา ผูขอมี
การทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาตหรือไม อยางไร
ตอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๒, ๑๓ กอนตอหนังสืออนุญาตกําหนดใหเจาหนาที่
ออกไปตรวจสอบวา ผูขอไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม แลวเสนอความเห็นให
คณะกรรมการพิจารณาตอหนังสืออนุญาต
๕. หากตอไปภายหนา ยินยอมใหผูบุกรุกอยูในที่ดินนานจนเกิดความหวงแหน
รูสึกวาอยูในฐานะเจาของสิทธิมากกวาเปนผูบุกรุกแลว มีการยกเลิกหรือไมตอใบอนุญาตให
แลว รัฐยังไมเคยคิดหาแนวทางรองรับกรณีดังกลาวไว
●

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓๓

ตอบ ปจจุบันหนังสืออนุญาตมีอายุ ๕ ป แตสามารถตออายุไดคราวละ ๕ ป แต
ในการดําเนินงานในอนาคตเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล วาจะใหเพียงสิทธิการใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ หรือสิทธิครอบครอง หรือกรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะตองออกเปนกฎหมาย เพื่อใหมี
ผลใชบังคับกับที่ดินของรัฐทุกประเภท
๖. มาตรการจัดทีด่ นิ ของรัฐขจัดความยากจน ควรเปนแนวทางแกไขปญหาระยะสัน้
ในการนําเอาคนออกจากที่ดินของรัฐ มากกวาหาคนเขาไปอยูในที่ดินของรัฐ แลวมอบหนังสือ
อนุญาตฯ ใหโดยเชิญนักการเมืองมามอบเพื่อหาคะแนนเสียง สวนมาตรการระยะยาวในการ
แกไขปญหา ควรหาที่ดินทํากินที่ไดรับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) มาใหผูบุกรุกเขาไป
อยูแทน หรือตรวจสอบแลวมีสิทธิในที่ดินอื่นเพียงพอแกการดํารงชีพแลว ควรมอบคืนที่ดิน
อันไดชื่อวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองไดใชรวมกัน ไวใหอนุชน
รุนหลังมีไวใชสืบตอไป
ตอบ หลักเกณฑในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ที่ดินที่จะนํามาจัดตอง
เปนที่สาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใชประโยชนรวมกัน และไมมีความจําเปนตองสงวน
หวงหามไวใหราษฎรใชประโยชนรวมกันอีกตอไปมาดําเนินการเทานั้น สวนที่หวงหามไวเพื่อ
ประโยชนสวนรวมยังคงหวงหามไว ซึ่งจะตองจําแนกใหชัดเจน โดยกระบวนการตองผาน
การประชาคมราษฎรในพื้นที่ สภาองคการบริหารสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด พรอมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการดําเนินการ ซึง่ ผูท จ่ี ะไดรบั จัดทีด่ นิ จะตองเปนผูค รอบครอง
ทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนมาอยางชัดเจนเปนเวลานาน ไมใชผูบุกรุกรายใหม และ
กําหนดขอบเขตใหชดั เจน หามมิใหมกี ารขยายพืน้ ที่ หากไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจะตองถูกเพิกถอน
การอนุญาต แลวนําไปจัดใหราษฎรในลําดับถัดไป สวนเมื่อกําหนดขอบเขตชัดเจนแลวสวนที่
จะกันไวเพื่อประโยชนสวนรวม ก็จะตองกําหนดขอบเขตชัดเจนเชนกัน โดยใหราษฎรรวมกัน
ดูแลรักษาอยาใหมีผูนําไปใชประโยชนสวนตัว เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนรวมกัน
ตอไป และจากขอมูลการดําเนินการปจจุบันที่สาธารณประโยชนที่ออก นสล. แลว เนื้อที่
ประมาณ ๖.๕ ลานไร ไดดําเนินการจัดที่ดินแลวเพียงประมาณ ๓ แสนไร คิดเปนประมาณ
รอยละ ๕ ของทีส่ าธารณประโยชน ทั่วประเทศเทานั้น
อนึ่ง เนื่องจากการดําเนินการดังกลาว ถือเปนนโยบายของรัฐบาลดวย ที่จะจัดที่ดิน
ใหแกเกษตรกรผูยากจนไดมีสิทธิทํากินในที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
ตามมาตรา ๘๕ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น
การที่รัฐมนตรีไดเดินทางไปมอบหนังสืออนุญาตดวยตนเอง จึงถือเปนภารกิจสวนหนึ่งของ
รัฐบาล
❍●❍●❍●❍

๓๔

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ มีการดําเนินการโครงการจัดที่ดินฯ ปละประมาณ
๓,๐๐๐ แปลง ทําใหมีปญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เจาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลมีไมเพียงพอ ควรอนุมัติใหจัดจางลูกจางเพื่อ
ชวยเหลือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ตอบ กรณีดงั กลาวเปนอํานาจของเจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดในการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ดี จังหวัดอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให
เจาหนาที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาได โดยจัดทํารายละเอียดใหกรมที่ดิน และกรมที่ดินจะได
พิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาวใหจังหวัดตอไป
๒. ควรจั ด ให มี ง บประมาณเพื่ อ เป น ค า ตอบแทนในการประชุ ม คณะกรรมการ
รวมทั้งคาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว
ตอบ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตใหประชาชนใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐ ไมสามารถเบิกจายได เนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวมิไดเปนคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ครุภัณฑในการจัดเก็บมีไมเพียงพอ เชน ตูเก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ
ตอบ ใหจังหวัดเสนอคําขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเพื่อให
กรมที่ดินพิจารณาเสนอสํานักงบประมาณตอไป
๔. กรณีผูรับอนุญาตเสียชีวิตในระหวางที่หนังสืออนุญาตยังไมหมดอายุ เมื่อ
ทายาทมาดําเนินการควรใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อในหนังสืออนุญาตฯ โดยมีวิธีการดําเนินการ
สอบสวน การประกาศ ในทํานองเดียวกับการขอรับมรดกตามมาตรา ๘๑ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยวิธีสลักหลังในใบตอเพื่อลดขั้นตอนในการทําหนังสืออนุญาตใหม
ตอบ กรณีดงั กลาว กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๔๙
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีผูรับอนุญาต
ถึงแกกรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ กําหนดวา ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิใหผูอื่นไมได เนื่องจาก
เปนสิทธิเฉพาะตัว เพียงแตระเบียบฯ ดังกลาว กําหนดใหทายาทโดยธรรมของผูรับอนุญาตที่
●

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓๕

ถึงแกกรรมมีสิทธิที่จะขอใชที่ดินนั้นกอนบุคคลอื่น โดยใหแจงความประสงคขอใชประโยชนใน
ที่ดินแปลงดังกลาวเปนการชั่วคราว ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตผูรับอนุญาตถึงแกกรรม กรณี
ทายาทแจงความประสงคขอใชประโยชนในทีด่ นิ ภายในกําหนด ทายาทสามารถทีจ่ ะครอบครอง
ทําประโยชนตอเนื่องได จนกวาจะมีคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให
ประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ โดยใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของทายาท
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ หากปรากฏวา ทายาทเปนผูมีสิทธิไดรับอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ออกหนังสืออนุญาตตามแบบทายระเบียบฯ มีกําหนดคราวละ ๕ ปนับแตวันอนุญาต
๕. กรณีหนังสืออนุญาตฯ (ฉบับผูถือ) สูญหาย ควรจะใหดําเนินการออกใบแทน
โดยใหมีวิธีการดําเนินการสอบสวน ประกาศ ในทํานองเดียวกับการออกใบแทนตามมาตรา
๖๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ตอบ กรณีดังกลาว กรมที่ดินมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๑๙๒๙๒
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตอบจังหวัดพิษณุโลก สรุปวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการไว เนื่องจากหนังสืออนุญาตดังกลาว ไมสามารถที่จะนําไปจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมใดๆ ได ดังนั้นหากหนังสืออนุญาตฯ ชํารุดหรือสูญหาย ผูรับอนุญาตสามารถที่ยื่น
คําขอใหเจาหนาที่รับรองสําเนาหนังสืออนุญาตฯ เพื่อไวเปนหลักฐานได โดยไมตองออก
ใบแทนแตอยางใด
๖. ในการตออายุหนังสืออนุญาต ควรใหดําเนินการโดยการสลักหลังหนังสือ
อนุญาตฉบับเดิมโดยมิตองดําเนินการออกใบอนุญาตใหม เพื่อเปนการลดขั้นตอน
ตอบ กรณีดังกลาว กรมที่ดินมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๑๙๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การหมายเหตุ การยกเลิกหรือเพิกถอนและการตออายุใบอนุญาต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เวียนใหทุกจังหวัดทราบแลว สรุปไดดังนี้
เมื่อจังหวัดดําเนินการตามขอ ๑๓ ครบถวนแลว ใหสรุปเรื่องราวเสนอผูวาราชการ
จังหวัดซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่.......
มีกําหนด ๕ ป นับแตวันที.่ .................จนถึงวันที่..........................พรอมทั้งลงนามพรอมวัน
เดือนป กํากับไว สําหรับบัญชีควบคุมการอนุญาต ในชองหมายเหตุ ใหจดแจงการตออนุญาต
ครั้งที่.......เมื่อวันที่.......................และใหลงนามกํากับไว
❍●❍●❍●❍

๓๖

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
- ไมไดรับความรวมมือจากอําเภอเทาที่ควร
ตอบ การดําเนินการโครงการจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งราษฎร
ในทองที่ ผูปกครองทองที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ จังหวัด และที่สําคัญที่สุด
คือ สํานักงานที่ดิน การปรับแนวคิดในการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรใหทุกฝาย
ยอมรับและรวมมือในการดําเนินการ โดยการชี้แจงทําความเขาใจในนโยบายของรัฐบาล
ขอกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ รวมทั้งผลดี ผลเสีย และประโยชนที่จะไดรับ
จากการดําเนินการ ในการประสานขอความรวมมือการดําเนินการอาจทําไดทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ อาจทําเปนหนังสือรวมทั้งขอความรวมมือโดยตรง หากมีปญหาขอขัดของ
อาจนําเสนอปญหาตอทานผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูมีอํานาจทางการบริหารสูงสุดของ
จังหวัด เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันได

●

❍●❍●❍●❍

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓๗

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ตอบ เดิมกรมที่ดินไดจัดทําหนังสือแนวทางการดําเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุก ขณะนี้กรมที่ดินจะไดจัดทํา
คูมือแนวทางปฏิบัติการดําเนินการตามโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยมี
คําอธิบายขั้นตอนวิธีการดําเนินการ รวมทั้งระเบียบคําสั่งที่เปนปจจุบันดวย
๒. ไมมีอุปกรณและเครื่องมือในการจัดทําสาธารณูปโภค
ตอบ ในการจัดทําสาธารณูปโภคในโครงการ จังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการจัดทําสาธารณูปโภคจากกรมที่ดิน โดยใหสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือ
ที่ทําการปกครองจังหวัดเปนผูดําเนินการ หรือขอใหกรมที่ดินดําเนินการโดยจะไดมอบให
หนวยจัดที่ดินเพื่อประชาชน สํานักจัดการที่ดินของรัฐ เปนผูดําเนินการก็ได
๓. การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมีความลาชา
ตอบ ในการดําเนินการจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน การประสาน
ขอความรวมมือเปนสิ่งสําคัญในการทําใหการดําเนินการตามโครงการประสบความสําเร็จ
การประสานงานดังกลาวสามารถดําเนินการไดหลายชองทางทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ที่สําคัญตองปรับแนวคิดใหทุกฝายรวมกันแกไขปญหา โดยในสวนของกรมที่ดิน
ไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกรมการปกครอง (MOU) แตปจจุบันไดมีการแกไข พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองทองที่ใหนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษา
ทีส่ าธารณประโยชน จึงตองมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกรมการปกครองและกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
●

❍●❍●❍●❍

๓๘

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. กระบวนการคัดเลือกแปลงที่ดินที่ตองประสานกับหนวยงานในทองที่ในการ
สํารวจแปลงที่ดิน ที่เขาหลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนด ควรกําหนดระยะเวลาทําการสํารวจ
ตั้งแตตนปงบประมาณ และกําหนดระยะเวลาใหรายงานผลการสํารวจมิใหกระชั้นเกินไป
และกระบวนการจัดทําโครงการที่อําเภอจะตองเปนผูจัดทําโครงการเพื่ออนุมัติโครงการกับ
ผูวาราชการจังหวัด ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการไว เพื่อเปนการเรงรัด
ตอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่ออนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ภายใน ๑๕ วัน นับแตรับคําขอ
และเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตแลวใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือ
อนุญาตภายใน ๗ วัน นับแตมีมติ แตมิไดกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของอําเภอใน
การจัดทําโครงการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําประชาคมไว เนื่องจากเปน
หนวยงานภายนอก ในทางปฏิบัติควรมีการประสานงานอยางใกลชิด แตอยางไรก็ดี ในการ
จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะได
นําขอเสนอดังกลาวบรรจุไวในบันทึกขอตกลงรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
สวนกระบวนการคัดเลือกแปลงนัน้ กรมทีด่ นิ ไดมหี นังสือแจงเวียนใหจงั หวัดคัดเลือก
แปลงที่ดินที่จะนํามาดําเนินโครงการ กอนเริ่มปงบประมาณที่จะดําเนินการ (เดือนตุลาคม)
โดยจะแจงใหสาํ นักงานทีด่ นิ ตรวจสอบประมาณเดือนกรกฎาคม ซึง่ ระยะเวลาดังกลาวเห็นวา
เพียงพอกับการดําเนินการแลว อยางไรก็ดีในการดําเนินการจังหวัดสามารถประสานผูมี
อํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน เพื่อเตรียมการไวลวงหนาได โดยไมตองรอ
หนังสือสั่งการจากกรมที่ดิน
๒. กระบวนการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะ ซึ่งตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินงาน โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาเปนผูยื่นคําขอ
ตอบ การดําเนินการรังวัดตามโครงการ หากที่สาธารณประโยชนที่นําเขารวม
โครงการยังไมมีการออก นสล. จังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรังวัด
ตรวจสอบ นสล. และแบงแปลง จากกรมทีด่ นิ ไปในคราวเดียวกันกับการรังวัดวางผังแบงแปลง
หากรูปแผนที่เนื้อที่เปลี่ยนแปลงก็สามารถแกไขไดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวย
การเพิกถอน หรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๒๙
●

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๓๙

แบบสอบถามประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
_______________
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
๑. ป ญ หาขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะได รั บ การจั ด ที่ ดิ น ตามแนวทางที่
กรมที่ดินกําหนดไวตองมีการจัดทําประชาคม ๒ ครั้ง คือ ในครั้งแรกเปนการประชาคมเพื่อ
คัดเลือกแปลงที่ดิน ที่จะนํามาจัดการตามโครงการ และครั้งที่ ๒ เปนการคัดเลือกบุคคลที่จะ
ไดรบั การจัดทีด่ นิ ซึง่ เปนการประชุมภายหลังจากทีไ่ ดมกี ารรังวัดแบงแปลงทีด่ นิ เรียบรอยแลว
และเตรียมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้
ประชาชนผูเห็นวาตนไมไดประโยชนจากโครงการนี้จะทําการโตแยงคัดคาน ประกอบกับ
หนวยงานเจาของโครงการก็ไมไดใหความสําคัญกับโครงการเทาที่ควร อันอาจเนื่องมาจาก
ความตองการ (แฝง) ที่จะไดงบประมาณในการดําเนินการเทานั้น เมื่อหนวยงานดังกลาวไดรับ
การจัดสรรงบประมาณไปแลวก็ไมไดใหความสําคัญในการที่จะดําเนินการตามโครงการตอไป
จนบรรลุถึงผลสําเร็จของโครงการ เมื่อเกิดปญหาการคัดคานโตแยงขึ้นก็นิ่งเฉยไมดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวง ถึงแมจะสอบถามผลคืบหนาวาเปนเชนใด ก็จะ
ไมไดรับการชี้แจงใดๆ
ขอเสนอ กรมที่ดินควรกําหนดแนวทางการดําเนินการใหม โดยกําหนดใหมีการ
ประชาคมเพื่อคัดเลือกแปลงที่ดินและคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการจัดสรรไวในคราวเดียวกัน
ตอบ ในการจัดประชาคมจะมีการดําเนินการ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเปนการประชาคม
เพื่อใหราษฎรในพื้นที่ ทั้งที่อยูในแปลงที่สาธารณประโยชน และราษฎรที่เคยใชประโยชน
ในที่ ส าธารณประโยชน ร วมทั้ ง ราษฎรทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ลงความเห็ น ว า สมควรจะนํ า ที่ ดิ น
สาธารณประโยชนนั้นมาดําเนินการจัดทําโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจนหรือไม
โดยในการดําเนินการจะตองชี้แจงผลดีผลเสียและประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการ
เปดโอกาสใหราษฎรมีสวนรวม สอบถามขอมูลที่ตองการทราบ สวนการประชาคม ครั้งที่
สอง เปนการประชุมภายหลังรังวัดแบงผังแปลงแลว เพื่อใหราษฎรในพื้นที่รวมกันตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลกันเองวาผูมีชื่อไดรับการจัดที่ดินเปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
หรือมีนอยไมเพียงพอ และครอบครองทําประโยชนในที่ดินอยางชัดเจนเปนเวลานานแลว
(กอน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ดังนั้น การประชาคมทั้งสองครั้งมีวัตถุประสงคตางกัน ขั้นตอน
ตางกัน ระยะเวลาดําเนินการตางกัน จึงไมสามารถประชาคมรวมกันได แตหากมีปญหาการ
โตแยงคัดคานก็สามารถดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่กําหนดได
●

๔๐

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๒. ปญหาความทับซอนระหวางหนวยงานเกี่ยวกับอํานาจการดูแลรักษาแปลง
ที่ดิน ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมีพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดิน ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน และคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ไวโดยชัดแจงแลววา ที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หากพลเมืองเลิกใชรวมกันหรือเปลี่ยน
สภาพจากการเปนที่ดินที่พลเมืองใชรวมกันแลว ที่ดินดังกลาวยอมถูกเพิกถอน การเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินโดยผลของพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน และอํานาจ
หนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินดังกลาวเปนของ ส.ป.ก. ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงไมมีอํานาจ
ที่จะนําที่ดินดังกลาว มาจัดใหประชาชนตามโครงการได จนกวาจะไดรับการยืนยันเปนหนังสือ
จากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาจะไมนําที่ดินดังกลาวไปใชเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินตลอดไป
ขอเสนอ ปญหานี้หากกรมที่ดินประสงคที่จะดําเนินการตามโครงการจัดที่ดิน
เมื่อไดรับรายงานจากสํานักงานที่ดินในสวนภูมิภาคถึงปญหาดังกลาว เจาหนาที่ของกรมที่ดิน
ซึง่ อยูใ นสวนกลางควรเปนผูด าํ เนินการประสานไปยังสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
เพื่อขอรับการยืนยันเรื่องการจะนําที่ดินดังกลาวไปใชเพื่อการปฏิรูปหรือไม กอนที่จะเรงรัด
ขอทราบผลคืบหนาไปยังสวนภูมิภาค
ตอบ ในการดําเนินการดังกลาวจะตองเริ่มตนจากพื้นที่ โดยจะตองใหความเห็นวา
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน ดั ง กล า ว ราษฎรเลิ ก ใช ป ระโยชน ร ว มกั น แล ว หรื อ ไม อยู ใ นเขต
ดําเนินการของ ส.ป.ก. หรือไม และ ส.ป.ก. ประสงคจะนําไปใชเพื่อการปฏิรูปที่ดินตอไป
หรือไม โดยผานความเห็นองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ ส.ป.ก. จังหวัด และ คปก.
จังหวัด เพื่อสงเรื่องใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินสวนกลาง พิจารณาวาจะขัดของในการที่กรมที่ดิน
จะดําเนินการโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน หรือไม โดยไมตองรอใหมี
พระราชกฤษฎีกายกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินกอน (ตามหนังสือตอบขอหารือจังหวัดอุตรดิตถ
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/๒๖๘๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) แตอยางไรก็ดี หากจังหวัด
ประสงคจะขอใหกรมที่ดินประสานสํานักงานปฏิรูปที่ดินสวนกลาง อีกทางหนึ่งก็สามารถ
ดําเนินการได โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินที่อยูในเขต
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรปู ทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรมและเปนทีส่ าธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทที่รกรางวางเปลา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ วาหาก ส.ป.ก. ไมมีแผนงานและไมสงคจะนําที่ดินดังกลาว
มาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมที่ดินไดรับคํายืนยืนจาก ส.ป.ก. เชนนั้นแลว
ส.ป.ก. จะตองดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกันเขตที่ดินออกจากเขตปฏิรูป เพื่อให
หน ว ยราชการที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงสามารถเข า ไปดํ า เนิ น การได ต ามเรื่ อ งเสร็ จ
ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เรือ่ ง หารือเกีย่ วกับการนําทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ไปดําเนินการตามกฎหมายอืน่
โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

๔๑

สําหรับการดําเนินการจัดทําโครงการจัดที่ดินในพื้นที่ดังกลาว หาก ส.ป.ก. แจงวาไมมีแผน
ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว สามารถดําเนินการจัดทําโครงการไปกอน โดยไมตองรอใหมี
พระราชกฤษฎีกายกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/
๒๖๘๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตอบขอหารือจังหวัดอุตรดิตถ
ขอสังเกต ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๔๓/๒๕๔๕
เปนกรณีการหารือเรื่องการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรปู ทีด่ ินครอบคลุมทั้งอําเภอ ซึง่ จะสงผลใหสถานะทีด่ ินเปลีย่ นแปลงไป
จึงตองมีการตราพระราชกฤษฎีกากันเขต ส.ป.ก. กอน แตตามหนังสือตอบขอหารือจังหวัด
อุตรดิตถดังกลาว เปนกรณี ส.ป.ก. ไมขัดของยินยอมใหกรมที่ดินเขาไปดําเนินการจัดที่ดิน
สาธารณประโยชนใหราษฎรในพื้นที่นอกเขตดําเนินการและ ส.ป.ก. ไมประสงคจะนําไปปฏิรูป
ตลอดไป โดยสถานะของทีด่ ินดังกลาวยังคงเปนที่สาธารณประโยชนอยู ประกอบกับในการ
พิจารณาสถานะของที่ดินสาธารณประโยชน นั้น สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดมี
หนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔/๗๙๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ตอบขอหารือแนวทางการดําเนิน
การจัดที่ดินในทองที่อําเภอที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมทั้งอําเภอ
วาหากที่ดินสาธารณประโยชนที่ยังไมเลิกใชประโยชนรวมกันและ ส.ป.ก. ยังไมมีการนํามา
ดําเนินการ ก็ยังคงอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดูแลโดยตรง ส.ป.ก. จึง
ไมขัดของในการที่กรมที่ดินจะดําเนินการ อยางไรก็ตาม หากภายหลังปรากฏวา มีความเห็น
ในระดับจังหวัด (องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ และจังหวัด) เห็นชอบวาราษฎรเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลวและให ส.ป.ก. นํามาปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ก็สามารถนํามาดําเนินการได
ดังนั้น การจะนําที่ดินมาดําเนินการขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป นอกจากนี้สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังมีความเห็นเกี่ยวกับ การเลิกใชประโยชนวา การที่ราษฎร
เขาไปบุกรุกที่สาธารณประโยชนไมถือวาเปนการเลิกใชประโยชน
❍●❍●❍●❍
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คณะผูจัดทํา
_______________

●

ชื่อหนังสือ เรื่อง โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

●

ที่ปรึกษา
๑. นายมนัส ฉั่วสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. นายชัยยศ เหลือภัทรเชวง ผูอํานวยการกองฝกอบรม

●

คณะผูจัดทํา
๑. นายชัชวาล สมจิตต

ผูอํานวยการสวนคุมครองที่ดินของรัฐ
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. นายพินัย คงคาเขตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานวางแผนและพัฒนาการฝกอบรม
กองฝกอบรม
๓. นางสาวพรอุษา ประทุม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานเอกสารวิชาการและพัฒนาการเรียนรู
กองฝกอบรม
๔. นายวินัย ผจญศิลป
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองฝกอบรม
๕. นางสาวพรทิพย รัตนพันธ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองฝกอบรม
๖. นายชัยอนันท ศิริรักษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองฝกอบรม
๗. นายภานุพันธ กิ่งทอง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองฝกอบรม
๘. นางสาวประภาพร จินาวัลย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กองฝกอบรม
●

ผูออกแบบ / ฝายศิลป : กลุมงานออกแบบและสรางสื่อสิ่งพิมพ กองการพิมพ
๑. นางสาวกมลพร ทักษิณาสถาพร นายชางพิมพชํานาญงาน
๒. นายนัทที มีฤกษ
นายชางพิมพชํานาญงาน

พิมพที่ : กองการพิมพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปที่พิมพ : สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๒๐๐ เลม
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วาง

