
สรุปข่าวประจำในวันที่ 29 ก.ย. 63 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 

-  บุคคลแนวหน้า: สร้างโลกสเีขียว ( แนวหน้า 29 ต.ค. 63 หน้า 4 ) 

-  แพร่สร้าง'จิตอาสา'ปลูกป่า-กันไฟปา่ ( ข่าวสด 29 ต.ค. 63 หน้า 6 ) 

-  ดีเอสไอลุยสอบพิกัดรีสอร์ตพ้ืนที่วัดโบสถ์ หลังป่าไม้เคยจับฐานรุกป่าริมฝั่งแควน้อย...  
         ( ผู้จัดการรายวัน 360˚ 29 ต.ค. 63 ) 

ข่าวเว็ปไซด์ 

 https://www.naewna.com/politic/gallery/8279 
สร้างโลกสีเขียว ( แนวหน้า 29 ต.ค. 63 ) 

https://www.thansettakij.com/content/politics/454643 
“นิพนธ์” ปล่อยแถว จนท. ลุยออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จว. ( ฐานเศรษฐกิจ 28 ต.ค. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/193144 
'นิพนธ์' ปล่อยแถว สง่เจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ ( สยามรฐั 29 ต.ค. 63 ) 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904961 
'นิพนธ์' ปล่อยแถว สง่เจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ  

            ( กรุงเพทธรุกิจ 28 ต.ค. 63  ) 

https://www.dailynews.co.th/politics/803709 
"มท.2"ส่งจนท.ออกสำรวจโฉนดที่ดิน7.6หมื่นแปลงใน50จว. ( เดลินิวส์ 29 ต.ค. 63 ) 

https://www.naewna.com/politic/gallery/8279
https://www.thansettakij.com/content/politics/454643
https://siamrath.co.th/n/193144
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904961
https://www.dailynews.co.th/politics/803709


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14429
วันที่: พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่าง)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สร้างโลกสีเขียว

รหัสข่าว: C-201029005052(29 ต.ค. 63/06:05) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 32.24 Ad Value: 29,016 PRValue : 87,048 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10928
วันที่: พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: แพร่สร้าง'จิตอาสา'ปลูกป่า-กันไฟป่า

รหัสข่าว: C-201029037030(28 ต.ค. 63/07:54) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 28.49 Ad Value: 31,339 PRValue : 94,017 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 3290
วันที่: พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอลุยสอบพิกัดรีสอร์ตพื้นที่วัดโบสถ์ หลังป่าไม้เคยจับฐานรุกป่าริมฝั่งแควน้อย...

รหัสข่าว: C-201029040063(29 ต.ค. 63/05:42) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 59.90 Ad Value: 71,880 PRValue : 215,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 3290
วันที่: พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอลุยสอบพิกัดรีสอร์ตพื้นที่วัดโบสถ์ หลังป่าไม้เคยจับฐานรุกป่าริมฝั่งแควน้อย...

รหัสข่าว: C-201029040063(29 ต.ค. 63/05:42) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 59.90 Ad Value: 71,880 PRValue : 215,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

สร้างโลกสีเขียว : วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการ
ปกป้องเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การ ฟื้นฟูป่า ระหว่าง อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ , ธัญญา  
เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ, เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
และ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ปธ.คณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) โดยมี ศุภชัย เจียร
วนนท์ ร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าใน “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.
ลพบุรี” และ “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน พ้ืนที่อ่าวไทย ตัว ก จ.สมุทรสาคร” 

 

 







 



'นิพนธ์' ปล่อยแถว ส่งเจา้หน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ 

 

'นิพนธ์' ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม ย้ำ ให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที ่ด ิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที ่ด ินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปี

งบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมท่ีดิน กล่าวรายงาน 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า "โครงการเดินสำรวจฯ ที่ปล่อยแถวไปปฏิบัติงานในวันนี ้ประกอบไปด้วย 2 

โครงการ คือ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการในพ้ืนที่แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

2563 เป้าหมาย 14,000 แปลง และโครงการเดินสำวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ ดินให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน มีเป้าหมาย 62,000 แปลง รวมเป้าหมายปี 63-64 จำนวน 76,000 แปลง ใน 50 จังหวัด 

ต้องได้มาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ" 



 

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเกี่ยวข้อง

กับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้

ที่ดิน กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS 

Network เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง เขตสามารถตรวจสอบตำแหน่งของ

หลักเขต หรือแนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียด

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่มีการรังวัดไว้นานแล้ว รวมถึง 

ทำให้ทราบแนวเขตที่ดินที ่เจ้าของที ่ดินครอบครองได้ชัดเจน ซึ ่งเป็นการลดปัญหากรณีพิพาทจากที่ดิน  

ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 

ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ 



 

นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า "ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดิน 

เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำ

ให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของ

กระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"แก่พ่ีน้องประชาชน" 

 



'นิพนธ์' ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ 

 
"นิพนธ์" ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม ย้ำให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญา

มณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่

ผู ้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า "โครงการเดินสำรวจฯ ที่ปล่อยแถวไปปฏิบัติงานในวันนี ้ประกอบไปด้วย 2 

โครงการ คือ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการในพ้ืนที่แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

2563 เป้าหมาย 14,000 แปลง และโครงการเดินสำวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน มีเป้าหมาย 62,000 แปลง รวมเป้าหมายปี 63-64 จำนวน 76,000 แปลง ใน 50 จังหวัด 

ต้องได้มาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ" 



 
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะ

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ให้ประชาชน

เข้าถึงการใช้ที่ดิน กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม 

RTK GNSS Network เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง เขตสามารถตรวจสอบ

ตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีความ

ละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และท่ีดินที่มีการรังวัดไว้นานแล้ว 

รวมถึง ทำให้ทราบแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองได้ชัดเจน ซึ่งเป็นการลดปัญหากรณีพิพาทจากที่ดิน 

ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 

ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ 



 

นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า "ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของ

กรมที่ดิน เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะ

ทำให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลัก  

ของกระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"แก่พ่ีน้องประชาชน" 

 



"มท.2"ส่งจนท.ออกสำรวจโฉนดที่ดิน7.6หมื่นแปลงใน50จว. 

“มท.2” ปล ่อยแถว ส ่ง เจ ้าหน ้าท ี ่ออกโฉนดท ี ่ ด ิน 7.6 หม ื ่นแปลงใน 50 จ ังหว ัดท ั ่ วประเทศ ชี้   

ต้องมาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จ.นนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนด

ที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์

สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการเดินสำรวจฯ ที ่ปล่อยแถวไปปฏิบัติงานในวันนี้ประกอบไปด้วย 2 

โครงการ คือ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563 

เป้าหมาย 14,000 แปลง และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน มีเป้าหมาย 62,000 แปลง รวมเป้าหมายปี 63-64 จำนวน 76,000 แปลง ใน 50 จังหวัด ต้องได้

มาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ถือ

เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ที่ดิน 



 
กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม RTK 

GNSS Network เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง เขตสามารถตรวจสอบตำแหน่ง

ของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียด

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่มีการรังวัดไว้นานแล้ว รวมถึง 

ทำให้ทราบแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองได้ชัดเจน ซึ่งเป็นการลดปัญหากรณีพิพาทจากที่ดิน ลด

ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

การกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ ซึ่ง

เป็นผลดีทางเศรษฐกจิของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ 

นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของกรม

ที่ดิน เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำ

ให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของ

กระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"แก่พ่ีน้องประชาชน 
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