
สรุปขาวประจําในวันท่ี  29 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว สรางอาชีพ นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม มอบกลาไม  (ขาวสด  29 ต.ค. 64  หนา 2) 

- บทความพิเศษ ความเห็นตอกรอบทวาทีการเจรจาของไทย ใน ‘COP26’  (กรุงเทพธุรกิจ  29 ต.ค. 64  หนา 6) 

- ‘สวนปาชุมชน’ CPF หนุนชุมชนบริหารพ้ืนที่ปา  (ทันหุน  29 ต.ค. 64  หนา 14)  

 
สื่อออนไลน 
- ทส. หารือแนวปรับปรุงแนวเขตท่ีดินพ้ืนที่ ปาไม อุทยานฯ  (บานเมือง  28 ต.ค. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/256264 

- ปลัด จตุพร ย้ํา นโยบาย ทส.ยกกําลังเอ็กซ ทํางานเปนหนึ่งเดียว  (บานเมือง 28 ต.ค. 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/256267 

- ขาวปลอม! ภูเก็ตใชพื้นที่ปาสงวนกวา 19 ไร สรางมัสยิดใชงบกวา 250 ลานบาท 

https://siamrath.co.th/n/292775 
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นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) รว่มประชมุหารือกบั พนั

ตาํรวจโท วนันพ สมจินตนากลุ เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.)ใน

ฐานะอนกุรรมการและเลขานกุารคณะอนกุรรมการปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 

1:4000 (One Map) พรอ้มคณะ  ณ หอ้งประชมุ ชนั 17 อาคารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย

มี นายจงคลา้ย วรพงศธร  รองปลดักระทรวงฯ พรอ้มดว้ยผูท้รงคณุวฒิุและผูบ้รหิารจากหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง อาทิ 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ กรมอทุยานแหง่ชาติ  สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรมป่าไม ้และกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง เขา้รว่มประชมุ 

ปกท.ทส. เผยว่า การประชมุหารือในครงันี เพือรว่มกนัพิจารณาประเดน็การปรบัปรุงแนวเขตทีดินของรฐัทียงัไม่

สามารถตกลงกนัไดภ้ายใตก้ารกาํกับของกระทรวงฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเจตนารมณใ์นการดาํเนินการ

ปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ทีกาํหนดใหห้น่วยงานของรฐั 
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หนงึหนว่ยงานดแูลรบัผิดชอบทีดินของรฐัหนงึแหง่ เพือแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการทีดินทีทบัซอ้นกนั อนัจะ 

ส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพและเอกภาพในการบรหิารจดัการทีดินรฐัและตอ่ประชาชน เพือทีคณะทาํงาน

ปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัฯ จะไดน้าํไปพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีและกลไกของ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ รวมทงัใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานในพืนทีกลุม่จงัหวดัอืนๆ ตอ่ไป 

ปกท.ทส. เนน้ยาํว่า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดย นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ยินดีใหค้วามรว่มมือและเรง่รดัดาํเนินการตา่งๆ ทีเกียวขอ้งใหแ้ลว้

เสรจ็โดยเร็ว ซงึจะเรง่ดาํเนินการปรบัปรุงแนวเขตพืนทีทีดินรฐั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลทีทบัซอ้นกนัในพืนทีจงัหวดั

กลุม่ที 2 จาํนวน 11 จงัหวดั ประกอบดว้ย จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ชยันาท ตราด นครนายก นครสวรรค ์ระยอง 

ลพบรีุ สระบรีุ และศรีสะเกษ ใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนนาํเขา้คณะอนกุรรมการฯ One Map ทีมี พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล 

รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในวนัที 15 พฤศจิกายน 2564 นี แนน่อน ซงึถือเป็นนโยบาย

สาํคญัของรฐับาล ทีตอ้งการใหแ้นวเขตทีดินของหน่วยงานรฐัมีความถูกตอ้ง ตรงตามกฎหมาย ตามสภาพ

ขอ้เท็จจรงิและหลกัวิชาการ มีแผนทีกลางมาตราสว่นเดียวกนั ทงันี เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทีดิน

และทรพัยากรดิน ลดปัญหาความซาํซอ้น ลดความเหลือมลาํ    และเกิดประโยชนส์งูสดุต่อพีนอ้งประชาชน 
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นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชมุมอบแนวทางการปฏิบตังิาน ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอ้งประชมุชนั 17 อาคารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม และผ่านระบบ

การประชมุทางไกล (VDO Conference) โดยมีผูบ้รหิารหน่วยงานสงักดักระทรวงทงัส่วนกลางและสว่นภมูภิาคเขา้

รว่มการประชมุ 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์(ปกท.ทส.) ไดเ้นน้ยาํถึงการดาํเนินงาน ภายใตน้โยบาย ทส.ยกกาํลงัเอก็ซ ์ของนายวราวธุ 

ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) ในปีงบประมาณ 2565 ซงึเป็น

ปีแหง่การปรบัตวัและฟืนฟู (Adaptation and Rehabilitation Year "Adapt & Rehab”) โดยตอ้งปรบัตวัเพือ 
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ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชน ทงัการปรบัตวั/ปรบัชีวิต ปรบัสมรรถนะ ปรบัการจดัการ 

ปรบัการสือสารสรา้งความเขา้ใจ โดยเฉพาะการทาํความเขา้ใจการประชมุ Cop26 ตลอดจนปรบัใหป้ระชาชนเป็น

ศนูยก์ลาง สานสมัพนัธผ์ูที้เกียวขอ้ง เพือความสขุและรอยยิมของประชาชน 

ขณะทีการฟืนฟู เป็นการฟืนฟเูพือสรา้งความยงัยืน ความมนัคงของประเทศ ใหเ้กิดความสมดลุ โดยฟืนฟูทงั

สมรรถนะในการทาํงาน ฟืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ฟืนฟูรายไดป้ระชาชน ใหค้รวัเรือนพออยูพ่อกิน

และอบอุ่น ตลอดจนฟืนฟูชมุชนใหเ้ขม้แข็ง เกิดเศรษฐกิจฐานราก และสงัคมมีสขุ ทงันี เพือมุง่สู ่3 เปา้หมาย ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งเศรษฐกิจครวัเรือน สงัคมมีสขุ ชมุชนเขม้แข็ง 2.การมุง่สู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BEG Model) และสงัคม

คารบ์อนตาํ และ 3.การพฒันาระบบ Digital platform และการนาํนวตักรรม เทคโนโลยีมาใชใ้นการบรหิารจดัการ 

นอกจากนี ปกท.ทส.ยงัไดม้อบหมายความรบัผิดชอบงานสาํคญัตามสถานการณปั์จจบุนัใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ทงัการฟืนฟูนาํทว่ม การจดัการปัญหาขยะมลูฝอยและนาํเนา่เสียจากการทว่มขงั หลงันาํลด ตลอดจนการลงพืนที 

ในวาระการประชมุ ครม.สญัจร ในช่วงวนัที 14-16 พ.ย.2564 พืนทีกลุม่อนัดามนั และ การเตรียมการรบัเสดจ็ฯ ใน

พืนทีการขดุเจาะและดาํเนินกิจการนาํบาดาล พืนทีโครงการพชัรสธุาคชานรุกัษ์ และ พืนทีโครงการพฒันาชมุชน

ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า และอทุยานแหง่ชาติ จ.กาญจนบรุี (สาละวะ-ไลโ่ว่) 

ตลอดจนงานสาํคญัตามนโยบาย รมว.ทส. อาทิ การจดัทีดินทาํกินภายใต ้คทช.  การสรา้งการมีส่วนรว่มของ

ชมุชน และรายไดแ้ก่ประชาชน ในพืนที ปี ๒๕๖๕ ทงัป่าชมุชนและป่านนัทนาการ การปลกูป่า ตามนโยบาย

รฐับาล ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพืออนรุกัษ ์ฟืนฟูป่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า เปา้หมายปี 2565 

จาํนวน 400,000 ไร ่การพฒันาแหลง่ทอ่งเทียว ของ ทส.ใหมี้ความพรอ้มเพือรองรบัการเปิดประเทศ  การ

ดาํเนินการ ภายใตเ้ศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และสงัคมคารบ์อนตาํ  การพฒันาระบบ Digital Platform และ

การนาํนวตักรรม เทคโนโลยีมาใช ้เพือการบรหิารจดัการ  เป็นตน้  
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วันที่ 28 ต.ค. 64 ที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.เปดเผยวา ศูนยตอตานขาว

ปลอม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดรับการยืนยันขอมูลวาเปนขาวปลอมกรณทีี่มีการเผยแพรขอมูลประเด็นเรื่อง ภูเก็ต

ใชพื้นทีป่าสงวนกวา 19 ไร และใชงบกวา 250 ลานบาท เพ่ือสรางมัสยิด ทางศนูยตอตานขาวปลอมไดดําเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงโดย สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต พบวาประเด็นดังกลาวนั้น เปนขอมูลเท็จ 

กรณีท่ีมีการแชรสงตอขอมูลระบุวา ผูวาจังหวัดภูเก็ตและกรมปาไม ยกปาใหสรางมัสยิดในพ้ืนที่เขตปาสงวน 19 ไร 

โดยใชงบรัฐที่ภูเก็ตกวา 25 ลานบาทนั้น ทางสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ตไดตรวจสอบโพสตดังกลาวและ

ชี้แจงขอมูลวา เปนโครงการศูนยอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ไมใชเปนการกอสรางมัสยิดแตอยางใด อีกทั้งใน

โครงการนี้ อบจ. ภูเก็ตไดตั้งงบประมาณจํานวน 56 ลานบาทตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไมใช งบ 250 ลานบาท 

โดยโครงการดังกลาว เปนไปตามนโยบายการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา กอสรางบริเวณสวนปาบางขนุน ใกล

กับวิทยาลัยเทคนิคถลาง ซึ่ง อบจ. ไดรับอนุญาตใชพ้ืนที่จากรมปาไมแลว โครงการลงนามในสัญญาแลว กําลังสํารวจ

กําหนดแนวเขตการกอสราง ดังนั้นขอใหประชาชนอยาหลงเชื่อขอมูลดังกลาว และขอความรวมมือไมสง หรือแชร

ขอมูลดังกลาวตอในชองทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ และเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเพ่ิมเตมิจากสํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต สามารถติดตามไดที่เว็บไซต https://pr.prd.go.th/phuket หรือโทร. 076-216118 


