9. แผนงำนที่ดินทำกิน/ ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่ ตำม ม44
ควำมเป็นมำ
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคาสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิช อบด้ว ย
กฎหมาย หลั ง จาก ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่ ส ามารถจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมได้ เ นื่ อ งจากยั ง มี ผู้ ถื อ ครองโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ หรื อ ยิ น ยอมเข้ า สู่
กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการส่งมอบพื้นที่คืนให้ ส.ป.ก. ตามคาพิพากษายังไม่ได้รับการ
ปฏิบัติตาม และในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินยัง มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือและนาไปใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ ความมั่ น คงทางทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากพรบ.การปฏิรูปที่ดิน มีช่องว่าง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทราบผู้ครอบครองชัดเจน ไม่สามารถดาเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการปกติได้ และกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายปกติ มีขั้นตอนและระยะเวลามาก ทาให้ผู้ครอบครองใช้โอกาสในการแสวงประโยชน์จากพื้นที่ที่
ครองครองโดยมิชอบกฎหมาย
พื้นที่เป้ำหมำยดำเนินกำร
จานวน ๔๓๘ แปลง เนื้อที่ ๔๔๓,๕๐๑ ไร่ ใน ๒๘ จังหวัด แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ ๑ ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
2) กรณีที่ ๒ ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกร ผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้น
สิทธิการเข้าทาประโยชน์แล้ว และครอบครองโดย บุคคลที่มิใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่
๑๐๐ ไร่ ขึ้นไป
3) กรณีที่ ๓ ที่ดินที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สานักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
กำรดำเนินงำน
หลังการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก.จะนามาจัดสรรให้แก่เกษตรกร จานวน ๓๑๐,๑๖๗
ไร่ โดยจะคืน ให้ ผู้ครอบครองเดิมเนื้อที่ จานวน ๑๒๖,๙๑๙ ไร่ เนื่องจาก มีห ลั กฐานการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก. และ ส่งให้สานักงานกฤษฎีกาพิจารณา ให้ความชัดเจนสถานะ
ของที่ดิน ว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตป่าไม้ ๖,๔๑๕ ไร่ ซึ่งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยพื้นที่ที่เหลือประมาณ
100,000กว่าไร่ ส.ป.ก.จะนามาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทากินต่อไป
ในปี ๒๕๖๐ นี้ ส.ป.ก. มีแผนการดาเนินการพัฒนาในที่ดินที่ยึดคืนมาได้ คือ พัฒนาปรับปรุงที่ดินให้
มีความพร้อม เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)มาจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ใน
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รูปแบบสหกรณ์การเกษตรต่อไป คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2560 ในเนื้อที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานทหารร่วมดาเนินการในพื้นที่ ระยะแรก
จะดาเนินการจัดที่ดิน ในพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ระยะที่สอง ส.ป.ก. มี
แผนดาเนินการปี 2560 จะจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ที่เหลือ ๗๐,๐๐๐ ไร่ จะดาเนินการจัดที่ ดินและ
พัฒนาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยใช้เงินงบประมาณและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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พื้นที่ยึดคืนที่ส.ป.ก.จะนำมำจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทั้งหมดมีกี่ไร่
จานวน 310,167 ไร่ ปี 2560 ส.ป.ก.จะจัดให้ เกษตรกรจานวน 100,000 ไร่
โดยจะจัดสรรพื้นที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปก่อน
เกษตรกรสำมำรถได้รับที่ดินคนละกี่ไร่
ปี 2560 ส.ป.ก.จะจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรคนละ 6 ไร่ โดยเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่
ทากิน 5 ไร่
เกษตรกรสำมำรถทำกินได้อย่ำงไร
เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถทากินในที่ดินในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาพื้นที่โดยหน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาพัฒนาและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ผู้ครอบครองเดิมสำมำรถได้รับกำรจัดสรรที่ดินหรือไม่
ปี 2560 ส.ป.ก ดาเนินการจัดที่ดิน ในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป
จานวน 100,00ไร่ ผู้ครอบครองเดิมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินนี้
ส.ป.ก. จะดำเนินกำรอย่ำงไรกับผู้ทำผิดกฎหมำย ที่มีพื้นที่เกิน พรบ.ปฏิรูปที่ดิน
หลังจาก มีคาสั่งตาม ม 44 ส.ป.ก. จะยึดพื้นที่คืน โดยที่เจ้าของเดิมไม่สามารถ
ฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้เลย
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