กรมธนารักษ์มอบเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุขอนแก่น 1,100 แปลง
เดินหน้าโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
กรมธนารักษ์ส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยและท�ำการเกษตรให้ประชาชน
ต�ำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1,100 ราย พร้อมได้สทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ใช้เป็นหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกันเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและอาชีพ
ท�ำกิน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่า
ที่ดินตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยได้น�ำ
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 มาจัดสรร
ให้กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต� ำ บลโนนสมบู ร ณ์ อ� ำ เภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1,100 ราย จากเดิมที่
ประชาชนเข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบให้เป็น
ผู้เช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และพลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้
ก�ำชับและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท�ำกินและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนทัว่ ประเทศ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ของสั ง คมและเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ประชาชน
ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ปั จ จุ บั น กรมธนารั ก ษ์ มี ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ โ ดย
หน่วยงานราชการ และพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ใช้ประโยชน์มากกว่า
12 ล้านไร่ โดยได้ด�ำเนินการส�ำรวจและจัดสรรให้กับ

ประชาชนเช่าราคาถูก เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งที่เป็นส่วนของที่ดินท�ำกินในรูปของ
ที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย ตลอดจน ที่ดิน
เพื่อการพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถตกทอดถึงลูกหลาน
ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้ท�ำการส�ำรวจ
ที่ ดิ น ไปแล้ ว กว่ า 6 โครงการ และจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อให้ประชาชนเข้าถือครองในรูปแบบของสัญญาเช่า
ราคาถูกแล้วกว่า 10,000 แปลง ซึ่งจะได้ด�ำเนินการ
มอบเอกสารสิทธิดังกล่าวในล�ำดับต่อไป โดยวันนี้ที่ดิน
แปลงหมายเลข ขก.252 เป็นทีด่ นิ ได้รบั การส่งมอบคืนจาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ คยใช้เป็นนิคม
โรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ ได้มีการยกเลิกเป็นสถานบ�ำบัด
และรักษาโรคดังกล่าวแล้ว จึงเป็นที่รกร้างไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ กรมธนารักษ์จึงได้เข้าไปจัดสรรที่ดินเพื่อให้
เกิดมูลค่าและสร้างประโยชน์ให้กบั ประชาชนทีไ่ ม่มที อี่ ยู่
อาศัยหรือที่ท�ำกินเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ป่วยทีเ่ คยอยู่ใน
นิ ค มดั ง กล่ า วและมี ท ายาทจะสามารถได้ รั บ สิ ท ธิ ใ น

การเช่าพืน้ ทีร่ าชพัสดุเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือพื้นทีท่ ำ� กินด้าน
การเกษตร โดยจะได้รับอัตราค่าเช่าตามเงื่อนไขของ
กรมธนารักษ์ อีกด้วย
ส�ำหรับอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ แบ่งเป็นอัตรา
ค่าเช่าเพื่อประกอบการเกษตร โดยผู้ป่วยจะคิดค่าเช่า
ไร่ละ 100 บาทต่อปี ทายาทผู้ป่วย คิดค่าเช่าไร่ละ 200
บาทต่อปี ส�ำหรับบุคคลอืน่ คิดค่าเช่าไร่ละ 200 บาทต่อปี
ส่วนอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ส�ำหรับผู้ป่วย
คิดอัตรา ตารางวาละ 0.13 บาทต่อเดือน ส�ำหรับทายาท
คิดอัตราตารางวาละ 0.25 บาทต่อเดือน ส�ำหรับบุคคล
อื่ น คิ ด อั ต ราตารางวาละ 0.50 บาทต่ อ เดื อ น
เมือ่ ประชาชนได้รบั มอบสัญญาเช่าแล้ว สามารถใช้สทิ ธิ
การเช่าไปใช้ประกอบในการขอสินเชือ่ หรือเข้าถึงแหล่ง
เงิน ทุน ที่ เป็น สถาบัน การเงิน ที่ ร่ วมกั บ ภาครั ฐ ภายใต้
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็น

เงินทุน เพือ่ ประกอบอาชีพหรือก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยต่อไปได้
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้มีนโยบาย
ยกเว้นการเก็บค่าเช่าอีก 1 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงทีต่ อ้ งเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัว
จากสถานการณ์โควิด-19
โดยกรมธนารักษ์มเี ป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุจากกรณีดังกล่าวภายใต้โครงการ “ธนารักษ์
ประชารัฐ” เพือ่ รองรับสิทธิให้แก่ผคู้ รอบครองทีร่ าชพัสดุ
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 จ�ำนวนทั้งสิ้น 73,427 ราย
เนือ้ ทีป่ ระมาณ 1.051 ล้านไร่ โดยขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
ของโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือ
ในการรังวัดพื้นที่ และการตรวจสอบสิทธิ์ก็ได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ท�ำให้ปัจจุบันสามารถ
พิสูจน์สิทธิ์ที่ดินต่อแปลงให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2
เดือน จากเดิมใช้เวลา 1-2 ปี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เข้าไปมอบเอกสารสิทธิ์
ที่ราชพัสดุให้กับชาวบ้านไปแล้วใน 6 จังหวัด และ
ในวันที่ 11 กันยายนนี้ จะจัดพิธมี อบเอกสารสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ
ให้กบั ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ อีกประมาณ 2,000
ราย ซึง่ ถือเป็นจังหวัดทีส่ อง ทีจ่ ดั พิธมี อบให้กบั ชาวบ้าน
เพราะเป็ น พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ใ นการท� ำ การเกษตร
และที่อยู่อาศัย

