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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก                 ๑  รายการ 

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                    

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน  ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : ส้าเร็จ! "ไทย" ได้รับเสียงโหวตเป็นกรรมการมรดกโลก 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทยพีบีเอส)

สุรินทร์ : กรมที่ดินวางระบบการบริหารที่ดนิ เพื่อประชาชน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวคมชัดลึก)
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ส าเร็จ! "ไทย" ได้รับเสียงโหวตเป็นกรรมการมรดกโลก

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้แทนไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑
ในคณะกรรมการมรดกโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แทนต้าแหน่งที่ว่างลง เตรียมผลักดัน "กลุ่ม
ป่าแก่งกระจาน-ภูพระบาท" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชฑูตไทยประจ้ากรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทย ร่วมประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ ที่ยูเนสโก 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระส้าคัญคือ การโหวตคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลก แทน
ต้าแหน่งที่ว่างลง ๙ ต้าแหน่ง  ในครั้งนี้ ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
วัฒนธรรม ลงสมัครในโควต้าของประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ ต้าแหน่งที่ว่างลง 
โดยที่ประชุมมีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ของอนุสัญญาคณะกรรมการมรดกโลก จาก ๑๙๓
ประเทศ มีการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผย โดยการหย่อนบัตร ผลปรากฎว่า ประเทศไทยได้รับเลือก
ให้เป็นกรรมการมรดกโลก ด้วยคะแนนเสียงสูงสุด ๑๕๖ คะแนน

นางรวีวรรณ ภูริ เดช เลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม (สผ . )  ในฐานะฝ่ ายเลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย กล่าวว่ า 
นับเป็นความส้าเร็จที่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็น ๑ ในคณะกรรมการมรดกโลก 
ซึ่งจะท้าให้ไทยมีบทบาทมากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ   หลังจากนี้ จะต้องเตรียมความพร้อมส้าหรับการท้า
หน้าที่กรรมการมรดกโลก ในเดือน พ.ค. ๖๓ ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง   รวมถึงการประชุมเพ่ือ
ประกาศการข้ึนทะเบียนมรดกโลก ในเดือน ม.ิย. ๖๓ ที่ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมการ
เสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ. อุดรธานี เข้าสู่
การพิจารณาด้วย

ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้ งที่  ๔๓ มีมติรับรองแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของไทยที่บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ๒ แหล่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ 
จ. เพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่้า และปราสาทปลายบัด 
จ. บุรีรัมย์

ที่มา : ไทยพีบีเอส
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๖๕๑๙)
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กรมที่ดินวางระบบการบริหารที่ดิน เพ่ือประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบ
นโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนที่ โดยโครงการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท 
ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือลดความเหลื่อมล้้า
ของสังคม กระจายสิทธิการถือครองให้ประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้อง
เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดที่ดินของชุมชน เป็นการน้าที่ดินสาธารณประโยชน์ที่
ประชาชนเลือกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และมีผู้บุกรุกครอบครองท้าประโยชน์มาเป็นเวลานาน
มาจัดระเบียบการถือครองให้แก่ผู้ยากไร้ ให้ครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ คทช. ก้าหนด ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งวันนี้ ได้มี
การมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ในลักษณะแปลงรวม โดยเป็นกลุ่มหรือชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ จ้านวนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทั้งหมด ๔ แปลง ได้แก่ ๑) แปลงโนนทรายสาธารณประโยชน์ ๒) แปลงหนอง
หวายสาธารณประโยชน์ ๓) แปลงหนองน้้าชับสาธารณประโยชน์ และ ๔) แปลงโคกอาไหล
สาธารณประโยชน์ โดยทั้ง ๔ แปลงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต. ประดู่ และ ต. สะโน อ. ส้าโรงทาบ 
จ. สุรินทร์ ซึ่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวออกให้แก่ สหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพัฒนา จ้ากัด 
มีผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน จ้านวนทั้งสิ้น ๙๐๔ แปลง ๖๖๙ ราย ทั้งนี้ การจัดที่ดินท้ากินให้กับชุมชน
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง ๔ แปลง ได้รับความเห็นชอบข้อมูลแปลงที่ดินและรายชื่อ
ผู้ครอบครองที่ดินจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) จ. สุรินทร์ ซึ่งผู้ที่ผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติ ได้ขอจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์
การเกษตรประดู่สะโนพัฒนา จ้ากัด”

(มีต่อ)
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กรมที่ดินวางระบบการบริหารที่ดิน เพ่ือประชาชน (ต่อ)

นอกจากนี้ กรมที่ดินได้ร่วมมือกับจังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยจัดสร้างสาธารณูปโภค เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัด
ระเบียบพ้ืนที่ให้ เป็นสัดส่วน ให้ประชาชนใช้ พ้ืนที่อย่างสมัครสมานสามัคคี ไม่ทะเลาะกัน
จากการใช้ที่ดินสาธารณะร่วมกัน เช่น ในที่สาธารณประโยชน์โคกแบกจาน อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 
ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ ดังนี้ ท้าถนนกว้าง ๘ เมตร ผิวการจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๕ 
กิโลเมตร วางท่อระบายน้้า (ถนน) ๔๕ แห่ง ๔๕๐ ท่อ ขุดสระน้้าปริมาตรดินไม่ต่้ากว่า ๔๔,๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้้า (สระ ๓ แห่ง) เป็นต้น ซึ่งจะท้าให้พื้นที่สาธารณประโยชน์
ทีจ่ัดสรรให้ประชาชนใช้ มีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก
(https://www.komchadluek.net/news/regional/
๔๐๑๕๐๕?)utm_source=category&utm_medium

=internal_referral&utm_campaign=regional)


