
สรุปข�าวประจําวันท่ี 4 ต.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- มอบ "เพชรจรัสแสง" "วราวุธ" ย้ําฟ��น สวล. (ไทยรัฐ 4 ต.ค. 65 หน'า 7)  

- สถาปนาครบ20ป.ตั้ง'ทส.' (ข1าวสด 4 ต.ค. 65 หน'า 2) 

ข�าวเว็บไซต! 

- มอบ “เพชรจรัสแสง” “วราวุธ” ย้ําฟ��นสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล'อม 

ไทยรัฐฉบับพิมพ; 4 ต.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2517132 

- กทม. - สถาปนาครบ20ป.ตั้ง‘ทส.’ 

ข1าวสด 4 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7298240 

- ทส. ก'าวสู1ป.ท่ี 21 “วราวุธ” เชื่อม่ัน “ไม1มีอะไรท่ีทําไม1ได' ถ'าเราร1วมมือร1วมใจ” หวังทุกภารกิจขับเคลื่อนงานต1อไปร1วมกัน
อย1างโยงใยและเชื่อมโยง 

บ'านเมือง วันจันทร; ท่ี 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/298952 

- “ปากแควสุโขทัย” โดนน้ํายมทะลักตอนตี 1 แค1 10 นาทีท1วมบ'าน 140 หลัง ไก1ตายเป_นเบือ 

ผู'จัดการออนไลน; 3 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000094876 

- 'สุโขทัย'อ1วมหนัก!! น้ํายมทะลักท1วมบ'าน 140 หลังคา ช็อกไก1ตายเป_นเบือ 

แนวหน'าออนไลน; วันจันทร; ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/684125 

- กมธ.ปปช.สภาผู'แทนฯ รุกตรวจสอบบุกรุกปdาสงวนแห1งชาติปdาดงหมู   

สยามรัฐออนไลน;  3 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/387755 

- “อนุชา” ลุยฝนพบเครือข1ายภาค ปชช.เนื่องใน “วันท่ีอยู1อาศัยโลก” เร1งติดตามช1วยด'านท่ีอยู1ท่ีทํากิน 

ผู'จัดการออนไลน; 3 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000094927 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23632
วันที่: อังคาร 4 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: มอบ "เพชรจรัสแสง" "วราวุธ" ย้ำฟื้น สวล.

รหัสข่าว: C-221004009044(4 ต.ค. 65/04:17) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 13.11 Ad Value: 13,110 PRValue : 39,330 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11633
วันที่: อังคาร 4 ตุลาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สถาปนาครบ20ปีตั้ง'ทส.'

รหัสข่าว: C-221004012053(4 ต.ค. 65/04:29) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.19 Ad Value: 13,428 PRValue : 40,284 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

มอบ “เพชรจรัสแสง” “วราวธุ” ย้ําฟ��นสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล'อม 

ไทยรัฐฉบับพิมพ; 4 ต.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2517132 

เม่ือวันท่ี 3 ต.ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล'อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 20 ป. นาย วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทส. เป_นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก1ผู'ท่ีได'รับรางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต'นแบบของ ทส. ได'แก1 นายวรพล 

จันทร;งาม รองอธิบดีกรมส1งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล'อม นางวรพรรณ หิมพานต; กรมปdาไม' น.ส.ทิชานันท; ดิฐษา กรมปdาไม' และ

นายภานุเดช ปุgยวงส; กรม อุทยานฯ รางวัลคนดีศรี สป. ได'แก1 นางชญานันท; ภักดีจิตต; ผช.ปลัด ทส. น.ส.กฤติกา กิตติวิโรจน; 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด (ทสจ.) พิษณุ โลก น.ส.เสาวนีย; ม1วงทอง ทสจ.สระบุรี และนายปjณณฑัต นิลทรัตน; 

ทสจ.สงขลา และรางวัลข'าราชการ พลเรือนดีเด1น ได'แก1 ว1าท่ีร'อยตรี กันต;ธีร; ใจอ่ิมสิน เจ'าพนักงานธุรการอาวุโส กองกลาง 

สํานักปลัด ทส. และนายสมศักด์ิ พลายมาต นักวิชาการสิ่งแวดล'อม สํานักงานสิ่งแวดล'อมท่ี 8 (ราชบุรี) 

นายวราวุธกล1าวว1า ขอให' ทส.ทํางานร1วมมือกัน เพ่ือให'ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ;ยิ่งข้ึน มีคุณภาพ

สิ่งแวดล'อมท่ีดี ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล'อมด'วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีดี มีคุณภาพน้ําและคุณภาพ

อากาศท่ีดีข้ึน ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย1างเพียงพอ 

 

 

 

 

 



 

กทม. - สถาปนาครบ20ป.ตั้ง‘ทส.’ 

ข1าวสด 4 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7298240 

ทส. – เม่ือวันท่ี 3 ต.ค. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล'อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป_นประธาน

การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 20 ป. ก1อต้ังกระทรวง ทส. 

ยกย1อง – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก1ผู'ท่ีได'รับรางวัลเพชร 

จรัสแสง บุคคลต'นแบบ ของทส., รางวัลคนดีศรี สป. และรางวัลข'าราชการพลเรือนดีเด1น ในโอกาส วันสถาปนาครบรอบ 20 

ป. กระทรวง ทส. 

นายวราวุธกล1าวว1า ขอให' ทส.ทํางานด'วยกันด'วยความร1วมมือต้ังแต1ระดับผู'บริหาร ข'าราชการ พนักงาน ไปจนถึงเจ'าหน'าท่ี

พิทักษ;ปdา และเครือข1ายอาสาสมัครจากภาคประชาชน เพ่ือให'ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ;มากยิ่งข้ึน 

มีคุณภาพ สิ่งแวดล'อมท่ีดีข้ึน มีพ้ืนท่ีได'รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล'อมด'วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ี

ดี มีคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศท่ีดีมากข้ึน ตลอดจนประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย1างเพียงพอ และขอให'ขับเคลื่อนการ

แก'ไขปjญหาสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให'ประเทศไทยบรรลุเปgาหมายความเป_นกลางทางคาร;บอน และการปล1อยกpาซเรือนกระจก

สุทธิเป_นศูนย; การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพ่ือสร'างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการบริหารจัดการส1งเสริมให'ชุมชนท'องถ่ินเข'าถึงและใช'ประโยชน;จากฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ;

ของประเทศอย1างเป_นธรรมและยั่งยืน 

 

 

 

 

 



 

ทส. ก'าวสู1ป.ท่ี 21 “วราวุธ” เชื่อม่ัน “ไม1มีอะไรท่ีทําไม1ได' ถ'าเราร1วมมือร1วมใจ” หวังทุกภารกิจขับเคลื่อนงานต1อไปร1วมกัน

อย1างโยงใยและเชื่อมโยง 

บ'านเมือง วันจันทร; ท่ี 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/298952 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว1าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม (รมว.ทส.) พร'อมด'วย นายอนุชา สะสม

ทรัพย; ผู'ช1วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงฯ ดร.ยุทธพล อังกินันทน; ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน; เลขานุการ 

รมว.ทส. และ นายจตุพร บุรุษพัฒน; ปลัดกระทรวงฯ (ปกท.ทส.) นําคณะผู'บริหารระดับสูงของทุกหน1วยงานในสังกัด

กระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ'าท่ี สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจํากระทรวงฯ ณ บริเวณหน'าอาคารกระทรวงฯ เนื่อง

ในวันคล'ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ครบรอบ 20 ป. โดยโอกาสนี้ ยังได'รับมอบช1อดอกไม'

แสดงความยินดี จากผู'แทน พลเอก ประวิตร วงษ;สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นได'เป_นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชู

เกียรติแก1ผู'ท่ีได'รับรางวัล ข'าราชการพลเรือนดีเด1น ประจําป. 2565 ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จํานวน 2 ราย รางวัลเพชร

จรัสแสง บุคคลต'นแบบของกระทรวงฯ จํานวน 27 ราย และรางวัลคนดีศรี สป. จํานวน 12 ราย โดยในป.นี้ นายวรพล จันทร;

งาม รองอธิบดีกรมส1งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล'อม ได'รับรางวัล “เพชรจรัสแสง ประจําป. พ.ศ. 2565” และนางชญานันท; ภักดี

จิตต; ผู'ช1วยปลัดกระทรวงฯ ได'รับรางวัล “คนดีศรี สป. ประจําป. พ.ศ. 2565”  

โดย นายวราวุธ ได'กล1าวให'โอวาทและมอบนโยบายแก1บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ท่ัวประเทศ โดยได'ขอบคุณผู'บริหารและ

เจ'าหน'าท่ีของกระทรวงฯ ทุกท1านท่ีได'ช1วยกันดําเนินงานจนประสบความสําเร็จและสามารถแก'ไขปjญหาความเดือดร'อนของ

ประชาชนได'อย1างเป_นรูปธรรม จากนี้ไปก'าวย1างของกระทรวงฯ ในป. 2566 จะยังคงขับเคลื่อนงานต1อไปอย1างต1อเนื่อง โดย

เน'นผลสัมฤทธิ์อย1างเป_นรูปธรรม เพราะปjญหาของพ่ีน'องประชาชนไม1มีวันหยุด และนับจากนี้ บทบาทของกระทรวงฯ จะยิ่ง

ทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน จากปjญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ;น้ําท1วม ภัยแล'ง ท่ียังคงเกิดข้ึนอย1าง

ต1อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให'ทุกท1านทํางานร1วมกันต1อไปด'วยความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เพราะทุกภารกิจมีความ

โยงใยเชื่อมโยงกัน และเชื่อม่ันว1า ถ'าเราร1วมมือร1วมใจกัน ไม1มีอะไรท่ีเราทําไม1ได' ดังท่ีพูดเสมอว1า Together is possible 

และการทํางานของกระทรวงฯ จะเดินหน'าต1อไปไม1มีวันสิ้นสุด สมตามนโยบาย ทส. ยกกําลังเอ็กซ; 

 



 

“ปากแควสุโขทัย” โดนน้ํายมทะลักตอนตี 1 แค1 10 นาทีท1วมบ'าน 140 หลัง ไก1ตายเป_นเบือ 

ผู'จัดการออนไลน; 3 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/local/detail/9650000094876 

สุโขทัย - เผยนาทีตลิ่งพังน้ํายมทะลักท1วมปากแควสุโขทัยตอนตี 1..แค1 10 นาทีน้ําท1วมสูงกว1าเมตรมิดสุ1มจนไก1ชนตายเป_น

เบือไม1ต่ํากว1า 100-300 ตัว บ'านเรือนจมน้ํา 140 หลังคา ถนนหนทางถูกกัดเซาะพัง 

วันนี้ (3 ต.ค. 65) ผู'สื่อข1าวรายงานสถานการณ;น้ําท่ี จ.สุโขทัย เข'าสู1วิกฤตหลังแม1น้ํายมมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนต1อเนื่องจนเอ1อล'น

ตลิ่งไหลเข'าท1วมพ้ืนท่ีเกษตรและบ'านเรือนประชาชน โดยเฉพาะท่ีหมู1 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ซ่ึงอยู1ติดกับแม1น้ํายม 

และมีตลิ่งถูกกระแสน้ํากัดเซาะพังเป_นแนวยาว 40 เมตร ทําให'มวลน้ําทะลักเข'าท1วมบ'านเรือนประมาณ 140 หลังคาเรือน 

ต้ังแต1ช1วงกลางดึกคืนท่ีผ1านมา 

ชาวบ'านปากแควบอกว1า น้ํายมทะลักเข'าท1วมบ'านเรือนช1วงประมาณตี 1 มันมาเร็วมาก เพียงแค1 10 นาทีระดับน้ําก็ท1วมสูง

กว1า 1 เมตรจนมิดสุ1มไก1 ทําให'ไก1ชนท่ีชาวบ'านเลี้ยงไว'จมน้ําตายประมาณ 100-300 ตัว ปลาในบ1อก็ไหลไปกับน้ํา ถนนสัญจร

ริมแม1น้ําถูกกัดเซาะพังใช'การไม1ได' ตอนนี้บางครอบครัวจึงต'องย'ายหนีไปนอนในเต็นท;บนถนนแทน 

ทางหน1วยงานท'องถ่ินจึงได'ประสานขอความช1วยเหลือไปยังทหาร กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย, พัน.สร.23 บชร.3, เจ'าหน'าท่ีกรม

ปdาไม' และกู'ภัยฯ มาช1วยอพยพชาวบ'าน รวมท้ังขนย'ายทรัพย;สินสิ่งของ และเร1งนํากระสอบทรายมาซ1อมแซม วางเสริมในจุด

ท่ีน้ําล'นทะลักเข'ามา พร'อมเฝgาระวังตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



 

'สุโขทัย'อ1วมหนัก!! น้ํายมทะลักท1วมบ'าน 140 หลังคา ช็อกไก1ตายเป_นเบือ 

แนวหน'าออนไลน; วันจันทร; ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/684125 

3 ต.ค.65 ผู'สื่อข1าวรายงานว1า สถานการณ;น้ําท่ี จ.สุโขทัย เข'าสู1วิกฤตหลังแม1น้ํายมมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนต1อเนื่อง จนเอ1อล'นตลิ่ง

ไหลเข'าท1วมพ้ืนท่ีเกษตรและบ'านเรือนประชาชน โดยเฉพาะท่ีหมู1 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ซ่ึงอยู1ติดกับแม1น้ํายม และมี

ตลิ่งถูกกระแสน้ํากัดเซาะพังเป_นแนวยาว 40 เมตร ทําให'มวลน้ําทะลักเข'าท1วมบ'านเรือนประมาณ 140 หลังคาเรือน ต้ังแต1

ช1วงกลางดึกคืนท่ีผ1านมา 

ชาวบ'านปากแคว กล1าวว1า น้ํายมทะลักเข'าท1วมบ'านเรือนช1วงประมาณ ตี 1 มันมาเร็วมาก เพียงแค1 10 นาที ระดับน้ําก็ท1วม

สูงกว1า 1 เมตร จนมิดสุ1มไก1 ทําให'ไก1ชนท่ีชาวบ'านเลี้ยงไว'จมน้ําตายประมาณ 100-300 ตัว และปลาในบ1อก็ไหลไปกับน้ํา 

ถนนสัญจรริมแม1น้ําถูกกัดเซาะพังใช'การไม1ได' ตอนนี้บางครอบครัวจึงต'องย'ายหนีไปนอนในเต'นท;บนถนนแทน 

ทางหน1วยงานท'องถ่ินจึงได'ประสานขอความช1วยเหลือไปยังทหาร กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย , พัน.สร.23 บชร.3 , เจ'าหน'าท่ี

กรมปdาไม' และกู'ภัยฯ มาช1วยอพยพชาวบ'าน รวมท้ังขนย'ายทรัพย;สินสิ่งของ และเร1งนํากระสอบทรายมาซ1อมแซม วางเสริม

ในจุดท่ีน้ําล'นทะลักเข'ามา พร'อมเฝgาระวังตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 



 

กมธ.ปปช.สภาผู'แทนฯ รุกตรวจสอบบุกรุกปdาสงวนแห1งชาติปdาดงหมู   

สยามรัฐออนไลน;  3 ตุลาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/387755 

วันท่ี 3 ต.ค.65 จากกรณีคณะกรรมาธิการปgองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู'แทนราษฏร นําโดย นาย

จารึก  ศรีอ1อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ นายธีรัจชัย พันธุ

มาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ และนายประเดิมชัย บุญช1วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร'อมคณะฯ เดินทางลงพ้ืนท่ี

จังหวัดมุกดาหารเพ่ือตรวจสอบข'อเท็จจริง กรณีการดําเนินโครงการก1อสร'างถนนลูกรัง สายบ'านดอนม1วงพัฒนา ตําบลโพน

ทราย-บ'านนาคําน'อย  ตําบลคําปdาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  บุกรุกปdาสงวนแห1งชาติปdาดงหมู เพ่ือตรวจสอบ

สถานท่ีเกิดเหตุจริง และรับฟjงข'อเท็จจริงจากการดําเนินการก1อสร'างถนนลูกรังสายดังกล1าว  ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีของ

คณะกรรมาธิการฯ พบมีการบุกรุกโค1นต'นไม'ในปdาสงวนแห1งชาติโดยไม1ได'รับอนุญาต เม่ือทําการตรวจวัดถนนดังกล1าวมีความ

กว'าง 18  เมตร  ความยาว 575  เมตร  (เป_นการว1าจ'างบริษัทเอกชนในก1อสร'าง)  ซ่ึงตลอดแนวมีการโค1นต'นไม'ตามแนว

ตลอดสาย 

ต1อมาคณะกรรมาธิการฯ  ได'เดินสํารวจพ้ืนท่ีท่ีองค;กรปกครองส1วนท'องถ่ินได'ดําเนินการเปyดถนนใหม1 ซ่ึงเป_นช1วงต1อจากการ

ดําเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก1อสร'าง ซ่ึงได'จัดทําเองโดยใช'งบประมาณกว1า 2 ล'านบาท โดยใช'เครื่องจักรกล 

บุคลากรขององค;กรปกครองส1วนท'องถ่ินท้ังหมด เป_นการเปyดถนนใหม1 ความกว'าง 18 เมตร  ความยาวโดยประมาณ 1,500-

2,000 เมตร  ซ่ึงอยู1ระหว1างการดําเนินการเคลียริ่งต'นไม'ออกจากบริเวณถนนท่ีเปyดถนนใหม1  (แต1มีการร'องเรียนก1อนจึงได'

หยุดดําเนินการ)  ซ่ึงการดําเนินการบุกรุกปdาสงวนแห1งชาติ ปdาดงหมูแห1งนี้  กระทําการก1อนได'รับอนุญาตจากกรมปdาไม'     

จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได'เดินทางไปจุดท่ีสองคือ หน1วยปgองกันรักษาปdา ท่ี มห. 1 (คําปdาหลาย)  ตําบลคําปdาหลาย  

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือตรวจสอบไม'ของกลางท้ังหมดท่ีองค;กรปกครองส1วนท'องถ่ินได'โค1นล'มในระหว1าง

ดําเนินการเคลียต'นไม'เปyดถนนใหม1 ซ่ึงมีไม'ของกลางจํานวน 97 ต'น 101ท1อน 



ล1าสุด  ท่ีศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู'ว1าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายจารึก ศรีอ1อน รองประธาน

คณะกรรมาธิการ  นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ พร'อมด'วย นายกองค;การบริหารส1วนจังหวัด

มุกดาหาร, นายกเทศมนตรีตําบลคําปdาหลาย ,สารวัตรสถานีตํารวจภูธรคําปdาหลาย, ผู'อํานวยการศูนย;ปdาไม'มุกดาหาร ,

หัวหน'าหน1วยปgองกันรักษาปdาท่ี มห.1 (คําปdาหลาย),  ผู'ร'องเรียน และชาวบ'านนาคําน'อย และชาวบ'านดอนม1วงพัฒนา เข'า

ร1วมเพ่ือรับฟjงข'อเท็จจริงการดําเนินโครงการก1อสร'างถนนลูกรังสายบ'านดอนม1วงพัฒนา  ตําบลโพนทราย-บ'านนาคําน'อย 

ตําบลคําปdาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร    

นายจารึก ศรีอ1อน รองประธานคณะกรรมาธิการ กล1าวว1า กรณีดังกล1าวประชาชนร'องเรียน เรื่อง การทําถนนขององค;การ

บริหารส1วนจังหวัดมุกดาหาร ท่ีไปตัดถนนท่ีกรมปdาไม'ยังไม1อนุญาต ตามมติ ครม. กรณีถนนท่ัวประเทศไทยท่ีเป_นพ้ืนท่ีปdา ถ'า

ตรงไหนจดเป_นทางสาธารณะแล'ว เอกสารไม1มีถ'ามันเป_นพ้ืนท่ีปdาดําเนินการขออนุญาตให'เรียบร'อย แต1พ้ืนท่ีตรงนี้ ทาง อบจ. 

ไปทํายังไม1มีการขออนุญาต ประชาชนร'องเรียนมันผิดกฎหมาย ฉะนั้นกรรมาธิการจะต'องลงมาดูว1า ทาง อบจ.ก็อ'างว1าเป_น

การช1วยเหลือพ่ีน'องประชาชน ก็ลงมาดูข'อเท็จจริงว1า มันควรจะทําแค1ไหน อย1างไร ก็ไปดูได'เห็นข'อเท็จจริงมากมายต1อการ

กระทําของ อบจ. มุกดาหาร ก็ท1านอาจจะไม1รู' หรือท1านรู'หรือท1านแกล'งไม1รู'อะไรต1าง ๆ ก็ไม1อาจจะทราบได' แต1กรรมาธิการ

ของเราต'องรักษากฎหมาย ถึงแม'เป_นความต'องการของพ่ีน'องประชาชนก็ตาม กฎหมายเราต'องรักษาไว'  

ส1วนความต'องการของประชาชนก็มอบให'จังหวัดมุกดาหารไปแล'ว ไปดําเนินการแก'ไขเร1งด1วน ถนนเป_นหลุมเปgนบ1อ และขน

ผลผลิตทางการเกษตรมาได'ยากลําบาก เม่ือวานก็ลงพ้ืนท่ีเห็นกองมันสําปะหลังของชาวบ'าน ก็ให'ทางจังหวัดรับไปดําเนินการ

แก'ไขช1วยเหลือประชาชน 

รองประธานคณะกรรมาธิการ  กล1าวอีกว1า  หลังจากนี้นยังมีหน1วยงาน 2-3 หน1วยงาน จะต'องไปดําเนินการชี้แจงท่ีกรุงเทพ 

พอชี้แจงเสร็จแล'ว ก็จะได'สรุปเรื่อง ขอมติว1าจะดําเนินการอย1างไร โดยมติของท่ีประชุม ส1วนพ่ีน'องประชาชนท่ีได'รับความ

เดือดร'อน สั่งให' ผวจ. ต้ังกรรมการ 3 ฝdาย ระหว1างท'องถ่ิน ทางปdาไม' เขาก็มีสิทธิ์ท่ีจะขออนุญาต ตามความเดือดร'อนของพ่ี

น'องประชาชน สามารถเสนอผู'บังคับบัญชาว1า ตรงนี้เสนอเรื่องเร1งด1วน เพราะพ่ีน'องประชาชนเดือดร'อน ก็สามารถท่ีจะทําได' 

โดยจังหวัดเป_นแม1งาน ส1วนงบประมาณก็อาจจะใช'งบจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



 

“อนุชา” ลุยฝนพบเครือข1ายภาค ปชช.เนื่องใน “วันท่ีอยู1อาศัยโลก” เร1งติดตามช1วยด'านท่ีอยู1ท่ีทํากิน 

ผู'จัดการออนไลน; 3 ต.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000094927 

รมต.สํานักนายกฯ พบปะเครือข1ายภาคประชาชน ท1ามกลางสายฝน เนื่องใน “วันท่ีอยู1อาศัยโลก” เร1งติดตามการช1วยเหลือ

ด'านท่ีอยู1อาศัย ท่ีดินทํากินให'ประชาชนอย1างครอบคลุม 

วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 15.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร'อมด'วย นายมงคลชัย สมอุดร 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ; ท่ีปรึกษาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู'อํานวยการศูนย;บริการ

ประชาชน และ นายธัชชญาณ;ณัช เจียรธนัทกานนท; เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เดินทางพบปะกลุ1มเครือ

ขายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป_นธรรม ท่ีเดินทางมาชุมนุมอยู1บริเวณหน'ากระทรวงศึกษาธิการตรง

ข'ามประตู 5 ทําเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาส “วันท่ีอยู1อาศัยโลก” ตามท่ีองค;การท่ีอยู1อาศัยแห1งสหประชาชาติ (UN-

HABITAT) ได'กําหนดให'วันจันทร;แรกของเดือนตุลาคมของทุกป. เป_นวันท่ีอยู1อาศัยโลก หรือ World Habitat Day เริ่มต้ังแต1

ป. 2528 โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือให'ประเทศต1างๆ ในโลกให'ความสําคัญกับสถานการณ;การอยู1อาศัยและการต้ังถ่ินฐานของ

มนุษย; ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานของการมีท่ีอยู1อาศัยท่ีเหมาะสมของประชากรทุกคนบนโลก 

การพบปะครั้งนี้ เครือข1ายภาคประชาชนได'มอบหนังสือให'รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

เรื่องการแก'ปjญหาท่ีอยู1อาศัยในท่ีดินสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม1 และการแก'ไขปjญหาท่ีดินท่ีอยู1อาศัย/ทํากินในพ้ืนท่ีกองทัพ

ภาคท่ี 3 ส1งกลับคืนกรมปdาไม' ท'องท่ีอําเภอเขาค'อ จังหวัดเพชรบูรณ; ซ่ึงบรรยากาศการรับมอบหนังสือเป_นไปในท1ามกลาง

สายฝน หลังจากนั้น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได'ร1วมหารือกับผู'แทนเครือข1ายภาคประชาชน ถึงแนวทางการ

แก'ปjญหาและการให'ความช1วยเหลือ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล1าวว1า รัฐบาลคํานึงถึงความเป_นอยู1ของพ่ีน'องประชาชน ซ่ึง พลเอก ประยุทธ; จันทร;

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว1าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ;สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กําชับให'

เร1งติดตามและให'ความช1วยเหลือพ่ีน'องประชาชนกรณีนี้โดยด1วน โดยเรื่องท่ีอยู1อาศัยและท่ีดินทํากิน รวมถึงการสร'างงาน 

สร'างอาชีพ ให'ประชาชนมีรายได'อย1างยั่งยืน ซ่ึงเป_นสิ่งท่ีรัฐบาลกําลังเร1งดําเนินการเพ่ือให'ประชาชนมีความเป_นอยู1ท่ีดี 

สําหรับการช1วยเหลือเรื่องท่ีอยู1อาศัยและท่ีดินทํากินตามท่ีพ่ีน'องประชาชนมีความกังวล ตนจะเร1งติดตามและหารือหน1วยงาน

ท่ีเก่ียวข'อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย; และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล'อม เพ่ือให'การแก'ไขปjญหาเป_นไปอย1างครอบคลุมและให'ความช1วยเหลือประชาชนได'เต็มท่ี 


