
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  26-28 ก.พ. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนเดลินิวสกอนข้ึนแทน  เชียงใหมทําแนวกันไฟปา  (เดลินิวส  28 ก.พ. 65  หนา 11) 

- ของบขยายทางหลวงข้ึนลงเขาภูพาน  (เดลินิวส  28 ก.พ. 65  หนา 8) 

- แจงจับรุกปาสงวนฯ ลอบตัดไมมีคาเหี้ยน  (ไทยรัฐ  28 ก.พ. 65  หนา 10) 

- อินไซด Business กลุมทรู ผนึกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (หุนอินไซด รายวัน  28 ก.พ. 65  

หนา 18) 

- ยายใหญซี 9 ทส. กวา 30 ตําแหนง  (ขาวสด  28 ก.พ. 65  หนา 14) 

- ยายใหญกรมอุทยาน  (ไทยรัฐ  1 มี.ค. 65  หนา 1,12) 

สื่อออนไลน 
- สคทช.ยกระดับพ้ืนที่ตนแบบการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในปาสงวนแหงชาติ  (มติชนออนไลน  26 ก.พ. 65) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3204221 

- โครงการตนไมของเรา เปดตัวอยางเปนทางการ นํารองเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บานศรีบุญเรือง จ.นาน  (ขาวสด  27 

ก.พ. 65)  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6911824 

- พบ "ไฟปา" และจุดความรอนหลายจุดในเชียงใหม เสียหายกวา 17 ไร จนท.เรงสกัด  (คมชัดลึกออนไลน  26 

ก.พ. 65)  https://www.komchadluek.net/news/506810 

- ชาวบาน จ.สระแกว ทูลเกลาถวายฎีกาฯ ไมไดรับความเปนธรรม ถูกดําเนินคดีจากเจาหนาที่ของรัฐ  (บานเมือง  

26 ก.พ. 65)  https://www.banmuang.co.th/news/region/271084 

- กรมปาไม-ซีพีเอฟตอนรับผูบริหาร บมจ.บานปู เยี่ยมชมโครงการฟนฟูปาตนน้ําลุมน้ําปาสัก จ.ลพบุรี  (ผูจัดการ

ออนไลน  27 ก.พ. 65) https://mgronline.com/local/detail/9650000019855 

- ‘เรืองไกร’ รอง ‘นายกฯ’ จี้สอบ ‘4 จนท.รัฐ’ เสียภาษีถูกตอง หรือไม  (เดลินิวสออนไลน  27 ก.พ. 65) 

https://www.dailynews.co.th/news/805564/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ปีที่: - ฉบับที่: 26436
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เชียงใหม่ทำแนวกันไฟป่า

รหัสข่าว: C-220228035017(27 ก.พ. 65/03:46) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.27 Ad Value: 12,397 PRValue : 37,191 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26436
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ของบขยายทางหลวงขึ้นลงเขาภูพาน

รหัสข่าว: C-220228004019(28 ก.พ. 65/05:06) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 54.93 Ad Value: 115,353 PRValue : 346,059 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26436
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ของบขยายทางหลวงขึ้นลงเขาภูพาน

รหัสข่าว: C-220228004019(28 ก.พ. 65/05:06) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 54.93 Ad Value: 115,353 PRValue : 346,059 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23414
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: แจ้งจับรุกป่าสงวนฯลอบตัดไม้มีค่าเหี้ยน

รหัสข่าว: C-220228039090(27 ก.พ. 65/04:57) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.94 Ad Value: 12,034 PRValue : 36,102 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: -
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 18(เต็มหน้า)

คอลัมน์: อินไซด์ Business

รหัสข่าว: C-220228821005(28 ก.พ. 65/05:08) หน้า: 1/1

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

จำนวนหน้า: 1 Ad Value: 50,000 PRValue : 150,000 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11415
วันที่: จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ย้ายใหญ่ซี9ทส.กว่า30ตำแหน่ง

รหัสข่าว: C-220228012100(28 ก.พ. 65/04:47) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.50 Ad Value: 13,750 PRValue : 41,250 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23415
วันที่: อังคาร 1 มีนาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ย้ายใหญ่กรมอุทยาน

รหัสข่าว: C-220301039157(28 ก.พ. 65/07:30) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 67.04 Ad Value: 147,488 PRValue : 442,464 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23415
วันที่: อังคาร 1 มีนาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ย้ายใหญ่กรมอุทยาน

รหัสข่าว: C-220301039157(28 ก.พ. 65/07:30) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 67.04 Ad Value: 147,488 PRValue : 442,464 คลิป: สี่สี(x3)



 
สคทช.ยกระดับพนืทตีน้แบบการจัดทดีนิทาํกนิใหชุ้มชนในป่าสงวนแห่งชาต ิ

ดร. รวีวรรณ ภริูเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทดีินแหง่ชาติ (ผอ.สคทช.) กลา่ววา่ ดว้ยสภาพภมิูประเทศ

บรเิวณตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สว่นใหญ่เป็นเขาดินและเขาหินปนู และลาดชนัตามแนวเขตใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าบางเบาและป่าคลองเซียด เป็นพนืทรีาบประมาณ รอ้ยละ 31.81 และพืนทลีาดชนัประมาณ รอ้ยละ 68.19 

ซงึกรมป่าไม ้ในฐานะหนว่ยงาน เจา้ของพนืท ีรบัผิดชอบพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติไดน้าํนโยบายของ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ีไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของป่าไมท้สีง่ผลตอ่สภาพแวดลอ้มทีดีโดยรวมทงัประเทศ 

ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้ล็งเห็นถึง ความเดือดรอ้นของราษฎรทีอยูอ่าศยัทาํกินในพนืทป่ีาอยูแ่ลว้มาอยา่งยาวน ขบัเคลือน

ไปสูก่ารปฏิบตัิ เพอืแกไ้ขปัญหาใหก้บัราษฎรทีอยูอ่าศยัและทาํกินในป่าสงวนแหง่ชาติมาอยา่งตอ่เนอืง (ก่อนมติ คณะรฐัมนตร ี

เมอืวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2541) ในพืนทลีุม่นาํ 3,4,5 โดยการอนญุาตใหท้าํประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในลกัษณะแปลงรวม ตาม

มาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ซงึไดด้าํเนินการในพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติป่าบางเบาและป่าคลอง

เซียด ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยมีการดาํเนินงานตามขนัตอนมาอยา่งต่อเนอืง ดงัน ี
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วนัท ี17 กรกฎาคม 2559 ในการประชมุคณะอนกุรรมการจดัหาทดีิน ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายทดีินแหง่ชาติ (คทช.) 

ครงัที 2/2559 มีมตเิห็นชอบใหน้าํพืนทตีาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าบาง

เบาและป่าคลองเซียด กาํหนดเป็นเป้าหมายไปดาํเนินการจดัทดีินทาํกินใหชุ้มชน 

วนัท ี16 มีนาคม 2560 กรมป่าไมไ้ดอ้อกหนงัสอือนญุาตใหจ้งัหวดัสรุาษฎรธ์านเีขา้ทาํประโยชนห์รอือยูอ่าศยัภายในเขต

ป่าสงวนแหง่ชาติป่าบางเบาและป่าคลองเซียด ตาํบลบา้นทาํเนยีบ อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (ตามมาตรา 16 แหง่

พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507) เนือท ี2,900 ไร ่2 งาน 64 ตารางวา เพอืดาํเนินการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชน โดย 

คทช. จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไดน้าํพนืททีไีดร้บัอนญุาตดงักลา่ว ไปดาํเนินการจดัทดีินใหแ้ก่ราษฎร จาํนวน 295 ราย 295 แปลง และ

การสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ ภายใตก้รอบการดาํเนินงาน 3 ดา้น ไดแ้ก ่

ด้านทรัพยากรดิน กรมพฒันาทีดินไดเ้ขา้ไปสง่เสรมิการปรบัปรุงดิน ช่วยวางแผนการใชด้ิน สง่เสรมิใหค้วามรูใ้นดา้น

การจดัหาแหลง่นาํธรรมชาติ และการจดัเก็บนาํโดยการทาํฝายชะลอนาํและมีการจดัหาพนืทใีนการขดุสระเพอื กกัเก็บนาํไวใ้ช้

ประโยชนด์า้นการเกษตรในชว่งภาวะแหง้แลง้ และยงัใหค้วามรู ้เรอืงสารเรง่ซุปเปอร ์พด.1 มาหมกักบัเศษวสัด ุธรรมชาติ เช่น ขีววั 

ขีแพะ หวัปลา ผกัผลไมที้เหลือกินเหลือใช ้เพอืนาํไปใชใ้นการปรบัปรุงดิน ทาํใหผ้ลผลติทางการเกษตรมคีณุภาพและผลผลิตทดีี

มากยิงขนึ 

ด้านการรวมกลุ่ม โดยการสง่เสรมิสนบัสนนุการรวมกลุม่ตามความตอ้งการของราษฎรเพอืจดัตงัสหกรณ ์และจดัทาํ

แผนการสง่เสรมิและพฒันาสหกรณใ์นการดาํเนินธุรกิจ โดยจดัตงัสหกรณก์ารเกษตร ป่าบางเบาบา้นควนทงั มีการสง่เสรมิอาชีพ

การเลยีงสตัวแ์ละเพาะปลกูพชืผกัทีเหมาะสมกบัสภาพ ความเป็นอยูข่องแตล่ะครวัเรอืนและยงัเป็นการเพมิองคค์วามรูแ้ละรายได้

เสรมิใหแ้กค่รวัเรอืนและชมุชน 

ด้านการจัดทาํบัญชคีรัวเรือน กรมตรวจบญัชีสหกรณเ์ขา้ไปแนะนาํ สง่เสรมิการจดัทาํบญัชีครวัเรอืนเพือใหส้อดคลอ้ง

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยการใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิเกียวกบัการจดัทาํบญัชีรายรบั รายจ่ายภายใน ครวัเรอืน เพอืให้

ทราบถึงรายรบัและรายจ่าย และสามารถลดรายจ่ายทีไมจ่าํเป็น สง่ผลใหส้มาชิกมเีงินคงเหลอืมากขนึกวา่เดมิ สามารถนาํไปเป็น

เงินออมในครวั เรือน อีกทงัทาํใหรู้จ้กัการหารายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชีพหลกัและยงัใหค้รวัเรอืนรูจ้กัพอประมาณตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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อยา่งไรก็ตามพืนทแีหง่นี นบัวา่เป็นพนืททีมีีการรวมกลุม่เกษตรกรทีความเขม้แข็ง สามารถบรหิารจดัการโดยชมุชนได ้

และทาํใหก้ารบรหิารจดัการทดีินของชมุชนเกิดความยงัยืน สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทดีินแหง่ชาติจะดาํเนินการเพอื

ยกระดบัการจดัทดีินทาํกินใหช้มุชน โดยปรบัเปลยีนใหผู้ข้อใชป้ระโยชนก์ารอยูอ่าศยัและทาํกินในป่าสงวนแหง่ชาติจากผูว้า่

ราชการจงัหวดัเป็นสหกรณ ์วิสาหกิจชมุชน หรอืกลุม่เกษตรกรทีขนึทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัในพนืททีดีาํเนินการจดัทดีินทาํกิน

ใหชุ้มชนตามนโยบาย คทช. 

ภายใตเ้งือนไขแนวทางปฏิบตัิของกรมป่าไม ้มาตรา 16 แหง่ พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และเป็นไป

ตามแนวทางการประเมินความเขม้แข็งในการบรหิารจดัการของสหกรณโ์ดยกรมสง่เสริมสหกรณ ์และเสนอผา่น คทช.จงัหวดั 

เพอืใหค้วามเห็นชอบการขอเปลยีนผูข้อใชป้ระโยชน ์และเสนอไปยงักรมป่าไมเ้พอืดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบทเีกียวขอ้ง

ตอ่ไป ดร. รวีวรรณ กลา่ว 

 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3204221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 



 
เมือวันที 24 ก.พ. เวทีเปิดตัวโครงการ “ตน้ไมข้องเรา” หรือ Tree for All(T4A) ภายใตแ้นวคิดว่าตน้ไมแ้ละป่าจะ

ฟืนฟูและเติบโตขึน ดว้ยการทีทาํใหค้นในทอ้งถินอยู่รอดได้ พรอ้มกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือสนับสนุนและ

รบัผิดชอบผืนป่าร่วมกัน 

 

ภายใตก้ารดาํเนินงานโครงการฟลอริช และไดร้บัการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป กระทรวงสิงแวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาติ 

การก่อสรา้ง และความปลอดภยัทางปรมาณู (BMU) ของประเทศเยอรมันนี ภายใตแ้ผนงานปกป้องการเปลียนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) 
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น.ส.วรางคณา รตันรตัน ์ผูอ้าํนวยการรีคอฟ แผนงานประเทศไทย ไดก้ล่าวแนะนาํและเปิดตวัโครงการ “ตน้ไมข้องเรา” 

หรือ Tree for All – T4A เกิดขึนจากแนวคิดทีว่าตน้ไมแ้ละป่าจะฟืนฟูและเติบโตขึนดว้ยการทีทาํใหค้นในทอ้งถินอยู่รอดได้ 

ซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือสรา้งใหเ้กิดการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระร่วมกันรบัผิดชอบระหว่างคน

ทอ้งถินและผูท้ีไดร้บัประโยชนจ์ากบริการทีป่ามอบให ้โดยทีคนในชุมชนจะเป็นผูดู้แลรกัษาและจัดการต้นไมแ้ละป่าใหเ้อือ

ประโยชนอ์ย่างยงัยืนต่อทงัชุมชนและพวกเราทุกคน 

นายกรชิสยาม คงสตร ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม จ.น่าน ตวัแทนผูว้า่ราชการจงัหวดันา่นกลา่ว

ตอ้นรบั และกลา่วถงึภมูิทศันป่์าไมน้นัเป็นแนวทางปฏิบตัิทมีเีปา้หมายเพอืฟืนฟคูวามอดุมสมบรูณด์า้นนิเวศพรอ้มกบัสรา้ง

คณุภาพชีวิตทีดีของมนษุยที์อาศยัอยูใ่นพนืทถีกูทาํลายหรอืเสอืมโทรม 

อีกทงัยงัเป็นประเด็นหนงึในยทุธศาสตรท์ีเกียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มโดยการมี

สว่นรว่มของภาคประชาสงัคม และโครงการตน้ไมข้องเรานีจะเป็นกลไลและสรา้งผลกระทบเชิงบวกในดา้นการฟืนฟภูมิูทศันป่์าไม ้

และพฒันาชวีิตความเป็นอยู่ของชมุชน จ. นา่น 

นายจิระ ทรงพฒุิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากป่าไมท้ี 3 สาขาแพร ่กรมป่าไม ้กลา่วถึงขอ้ทา้ทา้ยของกลไกการสนบัสนนุ

เกษตรกรใหป้รบัเปลยีนรูปแบบการผลติใหห้นนุเสรมิการฟืนฟภูมิูทศันป่์าไมอ้ยา่งไร 

 

นอกจากกลไกการทาํงานสนบัสนนุของหน่วยภาครฐัในพนืททีเีกียวขอ้ง การเชือมโยงกลไกหนนุเสรมิจากภาคเอกชนและ

ประชาชนทีสนใจรว่มกบัเกษตรกรโดยเฉพาะการสนบัสนนุทางการเงินนนัจะเป็นพลงัทีสาํคยัในการฟืนฟภูมิูทศันป่์าไมข้องประเทศ

ไทย 

ดร.จนัดรา ซิโลลี รองผูอ้าํนวยการบรหิาร รคีอฟ เอเชีย-แปซิฟิคไดก้ลา่วยินดีกบักลุม่รกัษ์สนัติสขุ และวิสาหกิจบา้นศรี

บญุเรอืง จ.นา่น ทีเห็นถึงความสาํคญัในการฟืนฟดูแูลป่าของชมุชน อีกทงัยงัต่อยอดในการดาํเนินความรว่มมอืกบัพนัธมิตร

ภาคเอกชนอยา่งบรษัิทชาเลต ์และ Family Tree สรา้งวิสาหกิจชมุชนทียงัยืนและเกียวขอ้งกบัป่าไมใ้นจงัหวดันา่นอยา่งเป็น

รูปธรรม 
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จากนนั ชว่งสาํคญัของเวทีเปิดตวันนัมีเสวนาประเด็น “ตน้ไมข้องเรา” แลกเปลยีนมมุมองจากภาคสว่นตา่งๆ เกียวกบั

พนืทชีมุชนตน้นาํ แนวคิดการดแูลฟืนฟปู่าและวิถีชีวิตชาวนา่นทตีอ้งสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจ โดยมีอาจารยย์ทุธภมูิ สปุระการ 

วิทยาลยัชมุชนน่าน เป็นผูด้าํเนินรายการเสวนา 

 

สนุิตย ์เชษฐา กรรมการผูจ้ดัการ Change Fusion กลา่วเพิมว่า นา่นมีความพิเศษหากเทียบกบัพนืทอีนืๆ เพราะมีกลไก 

มีการทดลอง มีหน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชนไดข้บัเคลอืนและสาํเรจ็ไวแ้ลว้ทสีามารถนาํมาตอ่ยอดไดเ้ป็นพนืฐานสาํคญัใน

การระดมทนุ อีกมมุคือ ภาคเอกชนมีความสนใจเพมิขนึ เรมิมีการรว่มพฒันาสนิคา้ผลิตภณัฑร์ว่มกบัชุมชนเช่น เฟอรน์เิจอรส์าํหรบั

โรงแรม กาแฟรกัษ์ป่า และการไปหนนุเสรมิชมุชนโดยตรง เช่น การรกัษาป่าตน้นาํ เป็นตน้ 

โครงการนี (T4A) มีความพิเศษทวีา่ ตน้ปลกูใหม่สามารถวดัรายตน้รายแปลง ใช ้GIS รว่ม ป่าทีอนรุกัษ์อยูแ่ลว้ใช้

ดาวเทียมในการติดตาม ทาํใหก้ารระดมทรพัยากรมนัง่ายขนึ เรอืงทจีะทาํใหย้งัยืนเกิดขนึจรงิคือพวกเราทีจะหนนุเสรมิ เป็นหนา้ที

ทกุคน เป็นกระแสทวัโลก 

พอสว่นใหญ่เห็นทาํไดด้ีนา่สนใจก็จะมาเทยีว มาดงูาน มาซือของชมุชน และเรอืงเศรษฐกิจจะตามมาได ้จะเห็นไดจ้าก

การทาํงานดา้นสงิแวดลอ้มมกัรวมตวักนัตามตา่งประเทศและผูส้นบัสนนุเงินนนัคือประชาชนทวัไป 

คณุอธิวฒัน ์สธุรรม ผูจ้ดัการสถาบนัการเงินชมุชนสนัติสขุ กลุม่รกัษ์สนัติสขุ กลา่วถึงการการรวมตวักลุม่รกัษ์สนัติสขุเนน้

เรอืงป่าชุมชนและสิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถิน อกีทงัรเิรมิทาํสถาบนัการเงินชมุชนใหค้นในชมุชนระดมทนุและดแูลกนัเองใน รวมถงึ

กฎหมายเรมิเปิดช่อง เช่น พนืทเีอกสารสิทธิใหใ้ชต้น้ไมเ้ป็นหลกัประกนั ในฐานะสถาบนัการเงินชมุชน 

โดยทางรคีอฟมาใหค้วามรูข้อ้มลูเรอืงมลูคา่ตน้ไม ้พอตน้ไมมี้มลูคา่ จากเดิมมีการตดัอยา่งเดียว ตอนนีสามารถมาใชค้าํ

ประกนัได ้ทาํใหช้าวบา้นตืนตวัและเห็นช่องทาง และศกึษาวา่ตน้ไมเ้ป็นสงัหารมิทรพัย ์จึงมีใหใ้ชว้ิธีจาํนาํตน้ไมใ้นชมุชนกนัเอง 

 

ตรงนีคือผลการดูแลของชาวบา้น พืนทีป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายอุทยานเป็นของอุทยาน ป่าชุมชนเป็นป่าที

ชาวบา้นดูแล แต่ละทีมีลกัษณะเฉพาะ และอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถมีทีปลูกเพิมได ้เพราะฉะนันการปลกูตน้ไมเ้พิมใน

พืนทีทาํกินชาวบา้นตอ้งทาํความเขา้ใจกับบทบาทการอุปถัมภต์น้ไม ้เพือใหไ้ปดว้ยกันได ้

ยอด-บอล หนงัพาไป กลา่ววา่ เคยไดย้ินคนพดูถึงคนนา่นทาํลายป่า ประโยคนีเป็นมายาคติตงัแตเ่ด็ก โตขนึมาเราผ่าน

กระบวนการเรยีนรู ้ทาํใหไ้มส่ามารถเหมารวมไดว้า่ คนเมืองทกุคนคิดแบบน ีหรอืคนนา่นทกุคนทาํแบบน ียกตวัอยา่งเช่น คนเมือง

ถกูเหมารวมวา่เป็นคนรวย ภาพป่าเมืองนา่นตอ้งถกูทาํลายโดยคนนา่น 

เพราะฉะนนักระบวนการใหค้วามรูข้อ้มลู การศกึษาตอ้งเขา้ไปแกไ้ขตรงนี เรอืงนีไมไ่ดเ้กิดเฉพาะคนเมืองหรอืคนนา่น แต่

เป็นเรอืงของวงจรทงัระบบตงัแตร่ฐัจนถึงทอ้งถิน เพราะเรอืงสงิแวดลอ้ม อากาศ ป่าไมแ้ละพลาสติกทงัหมดเป็นพนืทแีละเป็นความ

รบัผิดชอบของทกุคน อยากใหท้กุคนเรง่ลงมือทาํรบัผิดชอบรว่มกนั 

เพราะการปลกูตน้ไมค้รงันีคือการปลกูตน้ไมเ้พอืเราทกุคน สนใจโครงการตน้ไมข้องเรา หรอืรว่มเป็นสว่นหนงึของ

กระบวนการฟืนฟปู่า  

 

 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6911824 
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26 ก.พ. 2565 ผูส้อืข่าวรายงานวา่ จงัหวดัเชียงใหมพ่บไฟป่าและจดุความรอันหลายจดุ ทงัในอาํเภอสนัทรายและอาํเภอ

จอมทอง โดยในอาํเภอสนัทราย เมอืวนัที 24 ก.พ.ทผี่านมา ชดุปฏิบตัิการพิเศษควบคมุไฟป่าและหมอกควนั อาํเภอสนัทราย 

ประสานการปฏิบตัิกบัชดุลาดตระเวนเฝา้ระวงัไฟป่า ป.พนั.7 รว่มกบั หนว่ยป้องกนัรกัษาป่าที ชม.8 (หว้ยสม้) กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นใน

พนืท ีและทีมโดรนจิตอาสา ออกตรวจลาดตระเวนเฝา้ระวงัไฟป่าในพนืทตีาํบลหนองแหยง่ ตาํบลป่าไผ่ ตาํบลหนองหาร 

ปฏิบตัิการต่อเนอืง ในวนัท ี25 กมุภาพนัธ ์2565 ชดุ

ลาดตระเวนฯ เขา้สาํรวจจดุพนืท ีหมูท่ ี10 บา้นเกษตรใหม ่ตาํบล

หนองหาร พรอ้มดว้ย คณะกรรมการหมูบ่า้น รว่มกบั เจา้หนา้ที

เทศบาลตาํบลหนองหาร พบไฟป่าลกุลามมาจากยอดเขาบรเิวณ

ทเีขา้ดบัตงัแตช่ว่งกลางคืนทผี่านมา จงึไดด้าํเนินทาํการควบคมุ

ไฟป่าไวไ้ดใ้นเวลา 12:00 น. 

  

สาํหรบัในพืนทป่ีา หนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมส้นั

ทราย หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ชม.8 (หว้ยสม้) พรอ้มเจา้หนา้ที

หน่วยฯ รว่มกบั ฝ่ายปกครองอาํเภอสนัทราย ไดเ้ขา้ตรวจสอบพนืทไีฟไหม ้บรเิวณดงักลา่วเป็นพนืท ีป่าสงวนแหง่ชาติ (ป่าสนั

ทราย) ทอ้งที บา้นเกษตรใหม ่หมูที่ 10 ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่พนืทเีสยีหายประมาณ 12 ไร ่ซงึไฟไดด้บั

ลงแลว้ 
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ทงันียอดสะสมจดุความรอ้น (Hotspot) ของวนัที 24 - 25 กมุภาพนัธ ์2565 มีจาํนวน 7 จดุ สว่นสาเหตกุารเกิดไฟ คากวา่

เกิดจากการหาของป่า หรอืลา่สตัวป่์า 

  

 

ดา้นอาํเภอจอมทอง นายพงึบญุ  กนัธิยาใจ เลขาคณะทาํงานชดุท ี17 รายงานวา่ สถานคีวบคมุไฟป่าออบหลวง 

(คณะทาํงานชดุท ี17) สาํนกับรหิารพนืทอีนรุกัษ์ท ี16 (เชียงใหม)่ ไดท้าํการตรวจสอบจดุ Hotspot ประจาํวนัที 26 กมุภาพนัธ ์

2565 เวลา 01.47 น. ตามพิกดั 47Q E455740 N2014626 บา้นวงัตวง หมูท่ ี9 ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ พบเกิดไฟไหม้

บรเิวณ กม. 4-5 ฝังแมน่าํแมแ่จม่ จึงบรูณาการกาํลงัเจา้หนา้ท ี8 นาย รว่มกบั เครอืขา่ยบา้นวงัตวงอกี 7 นาย เขา้ดบัไฟทีไหมใ้น

พนืทซีงึเป็นป่าเตง็รงั 

ทงันีชดุปฏิบตัิการฯ เขา้พนืทเีพอืดบัไฟตงัแตเ่วลา 09.25 น. ซงึมีพนืทถีกูเผาประมาณ 2 ไร ่สามารถควบคมุไฟใหด้บัลง

ไดใ้นเวลา 11.00 น. โดยมีพนืทป่ีาถกูเผาเสยีหายราว 5 ไร ่

 

https://www.komchadluek.net/news/506810 
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ผูส้อืข่าวรายงานวา่ ทวีิทยาลยัเกษตรและโทคโนโลยีสระแกว้ ต.ผา่นศกึ อ.อรญัประเทศ จ.สะรแกว้ ชาวบา้นในพนืท ีจ.

สระแกว้ เดินทางมาถวายฎีการอ้งทกุขก์บัเจา้หนา้ท ีระหวา่งสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจในพิธีเปิดการประชมุสมยัสามญั อกท.ระดบัชาติ และงาน

เกษตรชายแดนแฟรค์รงัที 42 ในพืนท ีจ.สระแกว้ โดยนายเชษฐา งามบญุคาํ อดตีผูใ้หญ่บา้น ม.6 บ.โนนขีเหล็ก ไดย้นืหนงัสือ

ทลูเกลา้ฯ ถวายฎีกา เรอืง ขอความเป็นธรรม กรณีถกูดาํเนินคดีลอบวางเพลิง เผาทรพัย ์โดยมี จนท.ศนูยด์าํรงธรรม จ.สระแกว้ รบั

เรอืงดงักลา่วแลว้ไดส้ง่มอบหนงัสอืให ้จนท.ทม.รอ.รบัหนงัสอื เพอืทจีะทลูเกลา้ถวายฎีกา 

  
ทงันี นายยทุธพฒัน ์เพช็รประเสรฐิ อยูบ่า้นเลขที 24 ม.1 ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ ไดย้นืหนงัสือทลูเกลา้ถวาย

ฎีกา เรอืงทีดินในพืนทโีครงการทบัทิมสยาม03 อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ เนืองจากมชีาวบา้นจาํนวนหนงึไดร้บัความเดือดรอ้นและ

ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ทีของรฐั , สว่น นายสวุิทย ์มากทอง อยูบ่า้นเลขที 199 ม.1 ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 

ไดย้นืหนงัสือ ทลูเกลา้ฯถวายฎีกา เรอืงทีดินในพืนท ีอ.ตาพระยา จว.สระแกว้ไดร้บัความเดือดรอ้นความทกุขย์ากทรมานใจ ไมเ่ป็น

อนักินอนันอนดว้ยเกิดจากสาเหตทุมีีเจา้หนา้ทีป่าไมช้ดุปฏิบตัิการ สก.11เขาสะแกกรองอาํเภอตาพระยาและผูน้าํหมูบ่า้นพากนันาํ

ทดีินทาํกินของตนไปจดขนึทะเบียนเป็นป่าชมุชนแลว้ทาํใหป่้าไมบ้งัคบัใชก้ฎหมายแจง้ดาํเนินคดอีาญาเป็นเหตทุาํใหค้รอบครวั

ไดร้บัความทกุขเ์วทนายงินกั การดาํเนินชีวิตหาเชา้กินคาํจะหาเงินจากไหนไปสูค้ดีความได ้ 
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และนายชยัโย ลากุลเพลิน อยูบ่า้นเลข 61 ม.6 ต.หนองสงัข ์อ.อรญัประเทศ จว.สระแกว้ ยืนหนงัสอืทลูเกลา้ถวายฎกีา 

เรอืงทีดินในพืนท ีอ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ เช่นกนัดว้ยเกิดจากสาเหตทุไีมไ่ดร้บัความยตุิธรรม และไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม จาก

การถกูคตโกงมรดกทดีินดว้ยการรว่มกนัปลอมแปลงเอกสารทีดิน รอ้งเรยีนขอความชว่ยเหลอืหลายหนว่ยงานก็ไม่ไดร้บัความ

ช่วยเหลือใดๆจากหนว่ยงานของภาครฐัครอบครวัของตนเป็นทหารพรานศกึชนั 1 ตาของตน เป็น จ.ส.อ. สกลุ ลากลุเพลิน ไดไ้ป

รว่มรบในสงครามเกาหลี ไดเ้หรยีญชยัสมรภมูิ บตัรผา่นศกึชนั 1 มีนางไพรวลัย ์ลากุลเพลิน เป็นบตุรเพียงคนเดยีวก็ไมไ่ดร้บัความ

ช่วยเหลือและไมไ่ดส้บืทอดทายาททหารผา่นศึกชนั1 สว่นตนรบัราชการเป็น อส.ทพ.ทกีรม ทพ.47 ท ี3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป็นเวลา 3 ปี เมอืปี 54 ตนไดล้ากลบับา้นทีจงัหวดัสระแกว้ไดเ้กิดประสบอบุตัิเหตเุขา้โรงพยาบาลรกัษาตวั ก็ถกูปลดออกจากการ

เป็นทหาร โดยทีไมไ่ดมี้ความผิดทางอาญาแตอ่ยา่งใด ครอบครวัของตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมและความยตุิธรรมและไม่ไดร้บั

ความชว่ยเหลอืใดๆ 

  
สาํหรบันี นางแส เนเยือด อยูบ่า้นเลขที 57 หมู1่บา้นทพัไทย ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ ทไีดต้อ่สูเ้รอืงทีดินทาํกิน

ในป่าชมุชน อยูก่ลุม่กบันายสวุิทย ์ มากทอง ทถีกูป่าไมบ้งัคบัใชก้ฎหมายแจง้ดาํเนินคดีอาญา เป็นสาเหตทุาํใหไ้ดร้บัความทกุข์

เวทนายิงนกั การดาํเนินชีวิตหาเชา้กินคาํจะหาเงินจากไหนมาสูค้ดีความคดิมากจนเกิดความเคียดจนลม้ป่วยไดเ้สยีชีวิตไปแลว้ 1 

รายในเชา้วนัน ี
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นายถนอมพงษ์ สงัขธู์ป หวัหนา้โครงการฟืนฟสูภาพป่าไมเ้ขาพระยาเดินธง ของกรมป่าไม ้นายสธีุ สมทุระประภตู ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ หนว่ยงานดา้นพฒันาความยงัยืนองคก์ร บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรอืซีพีเอฟ พรอ้มดว้ย

คณะทาํงานโครงการซีพเีอฟรกัษน์ิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง ใหก้ารตอ้นรบั นายสทิธิรชัต ์ชยัมงคล ผูอ้าํนวยการสาย

อาวโุส ดา้นพฒันาธุรกิจ บมจ.บา้นป ูและทีมงานเยยีมชมโครงการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าตน้นาํ พนืทเีขาพระยาเดินธง ต.พฒันานิคม 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ีเพอืศกึษาขนัตอนและกระบวนการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าไม นาํไปใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินโครงการปลกูป่าของ

บรษัิท เดินหนา้สูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจกต่อไป 
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"โครงการซีพเีอฟรกัษ์นิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง" เป็นโครงการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าตน้นาํลุม่นาํป่าสกั ภายใต้

ความรว่มมือของกรมป่าไม ้ชุมชนรอบพนืทเีขาพระยาเดินธง และซีพีเอฟ อนรุกัษ์ ฟืนฟ ูและปลกูป่าใหม ่มแีผนอนรุกัษ์ ฟืนฟ ูและ

ปลกูป่าใหมร่วม 6,971 ไร ่โดยเมอืปี 2564 ซีพีเอฟนาํโครงการปลกูป่าเขา้รว่มโครงการสนบัสนนุกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกของ

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) โดยเลอืกพนืททีขีอรบัรองโซนสง่เสรมิการสบืพนัธุต์ามธรรมชาติ 1,500 ไร ่ซงึ อบก. 

ไดร้บัรองปรมิาณการกกัเก็บก๊าซเรอืนกระจก 18,807.300 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์เป็นความมุ่งมนัของบรษัิทเพอืสนบัสนนุ

เปา้หมายของประเทศไทยสูเ่ปา้หมายลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดสทุธิเป็นศนูย ์(Carbon Neutral) และปลดปลอ่ยก๊าซเรอืน

กระจกสทุธิเป็นศนูย ์(NET ZERO) 

ทงันี ในปี 2564 จนถึงตน้ปี 2565 มีองคก์รภาคเอกชนทเีขา้มาศกึษาดงูานกระบวนการอนรุกัษ์และฟืนฟปู่าไม ้และเยยีม

ชมโครงการ ซีพีเอฟรกัษ์นเิวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง เช่น กลุม่มิตรผล บมจ.บางจากคอรป์อเรชนั และ บมจ.บา้นป ูเป็นตน้ 
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เมอืวนัที 27 ก.พ. นายเรอืงไกร ลีกิจวฒันะ อดีตสมาชิกพรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) เปิดเผยวา่ หลงัจากทีไดส้ง่หนงัสอื

ขอใหต้รวจสอบภาษีนายเดชอศิม ์ขาวทอง ส.ส.สงขลา รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ไปแลว้นนั ตอ่มาเว็บไซตค์ณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ไดเ้ปิดเผยบญัชีทรพัยส์นิและหนสีินของเจา้หนา้ทรีฐัเพมิเตมิอกี ซงึมีหลายราย

ทแีจง้รายไดแ้ละเงินไดพ้งึประเมนิทีอาจไมส่อดคลอ้งกนั เป็นมลูเหตใุหต้อ้งแจง้นายกรฐัมนตรเีพือสงัการใหก้รมสรรพากรทาํการ

ตรวจสอบตอ่ไป สาํหรบัแนวการตรวจสอบครงันี จะดคูวามสมัพนัธข์องรายไดก้บัเงินไดพ้ึงประเมินวา่สอดคลอ้งตอ้งกนัหรอืไม่ และ

มีเงินไดที้อาจยงัไมไ่ดน้าํไปเสียภาษีหรอืไม ่อนัเป็นเหตทุคีวรตรวจสอบภาษีตอ่ไป ซงึจากการตรวจสอบพบเจา้หนา้ทีรฐัจาํนวน 4 

ราย ทคีวรขอใหน้ายกฯ  

 
1.นายชยธรรม ์พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม ยนืบญัชีทรพัยส์นิและหนสีินตอ่ ป.ป.ช. กรณีดาํรงตาํแหนง่ครบสามปี 

ณ วนัที 2 ธนัวาคม 2564 โดยแสดงรายไดข้องตนเอง (ผูย้ืนบญัช)ี และคูส่มรส ไวห้ลายรายการ และแจง้ขอ้มลูการเสียภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาในรอบปีภาษีทผี่านมา ดงันี ผูย้ืนบญัชีกบัคูส่มรส มีเงินไดพ้งึประเมินตาม ม.40(1)-(8) 2,827,687.0, 300,000.00 

นายชยธรรม ์แจง้ขอ้มลูทรพัยส์นิวา่มเีงินใหกู้ย้มืแก่นายเมตต ์ศรนีราวฒัน ์อาชีพ นกัธุรกิจ จาํนวน 2,000,000 บาท ตงัแตว่นัท ี26 

ม.ีค.58 โดยหมายเหตวุา่ สถานะการรว่มลงทนุยงัคงอยู ่แตน่ายชยธรรม ์ไมม่กีารแจง้รายไดด้อกเบียเงินใหกู้ย้มืไวแ้ต่อยา่งใด 

ดงันนั กรณีจงึมีเหตอุนัควรตรวจสอบว่า นายชยธรรม ์มีรายไดด้อกเบียจากเงินใหกู้ย้มืดงักลา่วหรอืไม ่และมีการนาํรายไดไ้ปชาํระ

ภาษีใหแ้ก่กรมสรรพากรโดยถกูตอ้ง หรอืไม ่2.นายอายตุม ์สินธพพนัธุ ์อธิบดีกรมราชทณัฑ ์ยืนบญัชีทรพัยส์ินและหนสีินตอ่ ป.ป.ช.  
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กรณีดาํรงตาํแหน่งครบสามปี ณ วนัท ี2 ธนัวาคม 2564 โดยแสดงรายไดข้องตนเอง (ผูย้ืนบญัช)ี และคูส่มรส ไวห้ลาย

รายการ และแจง้ขอ้มลูการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่านมา ดงัน ีผูย้ืนบญัชีกบัคูส่มรส เงินไดพ้งึประเมินตาม 

ม.40(1)-(8) 1,727,458.73, 723,075.00 แตเ่นืองจากนายอายตุม ์ไดแ้จง้รายไดบ้างรายการต่อ ป.ป.ช. ไวด้ว้ย เช่น คา่ตอบแทน

เหมาจ่ายรถประจาํตาํแหนง่ 174,000 บาท และคา่เชา่คอนโดของคูส่มรส 528,000 บาท เป็นตน้ ดงันนั กรณีจึงมีเหตอุนัควร

ตรวจสอบวา่ รายไดด้งักลา่วมีการนาํไปรวมเสียภาษีใหแ้ก่กรมสรรพากรโดยถกูตอ้ง  

3.นายรณรงค ์พลูพิพฒัน ์ผอ.สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ ยืนบญัชีทรพัยส์นิและหนสีินตอ่ ป.ป.ช. กรณี

ดาํรงตาํแหนง่ครบสามปี ณ วนัท ี2 ธ.ค. 2564 โดยแสดงรายไดข้องตนเอง(ผูย้ืนบญัชี) และคูส่มรส ไวห้ลายรายการ และแจง้ขอ้มลู

การเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่านมา ดงันี ผูย้นืบญัชีกบัคูส่มรส มีเงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40(1)-(8) 

1,462,877.24, 2,483,486.00 เนืองจากนายรณรงค ์ไดแ้จง้รายไดบ้างรายการตอ่ ป.ป.ช. ไวด้ว้ย เช่น คา่เช่าสงิปลกูสรา้ง 374,000 

บาท และคา่เช่าทดีิน 360,000 บาท เป็นตน้ ดงันนั กรณีจึงมีเหตอุนัควรตรวจสอบวา่ รายไดด้งักลา่วมีการนาํไปรวมเสยีภาษีใหแ้ก่

กรมสรรพากรโดยถกูตอ้ง หรอืไม ่และ 4. นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ยนืบญัชีทรพัยส์นิและหนีสินตอ่ ป.ป.ช. กรณีดาํรง

ตาํแหน่งครบ 3 ปี วนัท ี2 ธ.ค.64 โดยแสดงรายไดข้องตนเอง (ผูย้นืบญัชี) และคูส่มรส ไวห้ลายรายการ และแจง้ขอ้มลูการเสียภาษี

เงินไดบ้คุคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่านมา ดงันี ผูย้ืนบญัชี กบัคูส่มรส มีเงินไดพ้งึประเมินตาม ม.40(1)-(8) 1,724,367.18, 

393,758.52 เนืองจากนายสรุชยั ไดแ้จง้รายไดบ้างรายการตอ่ ป.ป.ช. ไวด้ว้ย เช่น ค่าไมใ่ชร้ถหลวง 381,600 บาท และคา่เชา่บา้น

ของคูส่มรส 264,000 บาท เป็นตน้ ดงันนั กรณีจึงมีเหตอุนัควรตรวจสอบวา่ รายไดด้งักลา่วมีการนาํไปรวมเสยีภาษีใหแ้ก่

กรมสรรพากรโดยถกูตอ้ง หรอืไม ่ 

นายเรอืงไกร กลา่วดว้ยวา่ จากขอ้มลูทไีดจ้ากเว็บไซต ์ป.ป.ช. ขา้งตน้ จึงมมีลูเหตทีุตอ้งสง่หนงัสือถงึนายกฯ เพอื

พิจารณาสง่เรอืงใหก้รมสรรพากรทาํการตรวจสอบบญัชีทรพัยส์นิและหนสีินของเจา้หนา้ทขีองรฐัทงั 4 ราย ต่อไปวา่ มีการนาํ

รายไดท้แีจง้ตอ่ ป.ป.ช. ไปชาํระภาษีใหแ้ก่กรมสรรพากรโดยถกูตอ้ง หรอืไม ่โดยในวนัน ีตนไดส้ง่หนงัสือไปแลว้ 

 

 

 

: https://www.dailynews.co.th/news/805564/ 
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