
สรุปข�าวประจําวันท่ี 14-16 ม.ค. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ทส.สกัดโกงก�อสร�างพิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า (ไทยรัฐ 14 ม.ค. 65 หน�า 7) 

- สร�างพิพิธภัณฑ�ไม�มีค�าฯกว�า2พันล. (มติชน 14 ธ.ค. 65 หน�า 7) 

- ข�าวสั้นทันโลก: อายัดไม�หวงห�าม (ไทยรัฐ 16 ม.ค. 65 หน�า 12) 

- มองรอบทิศ: ป2าทิพย�-แนวกันไฟยาวเฟ67อย! (เดลินิวส� 14 ธ.ค. 65 หน�า 3) 

- เชษฐา (เดลินิวส� 15 ธ.ค. 65 หน�า 5) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ทส. จัดใหญ�งาน ชูแนวคิด “เด็กไทยยุคใหม� ร�วมใจลดโลกร�อน 

ข�าวสด 14 ม.ค. 2566 https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7459331 

- กรมป2าไม�ยอมรับข�อมูลคลาดเคลื่อน นโยบายทวงคืนผืนป2ายึดพ้ืนท่ีชาวบ�านมุกดาหาร 

ไทยโพสต� 15 มกราคม 2566 https://www.thaipost.net/district-news/303304/ 

- ตลาดหลักทรัพย�ฯ ดึงภาคธุรกิจ ‘ปลูกป2า’ 

bangkokbiznews  15 ม.ค. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/live/business/76817 

- ป2าทิพย�-แนวกันไฟยาวเฟ67อย! 

dailynews  14 มกราคม 2566 https://www.dailynews.co.th/articles/1887600/ 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23734
วันที่: เสาร์ 14 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.สกัดโกงก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

รหัสข่าว: C-230114009082(14 ม.ค. 66/07:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.98 Ad Value: 21,980 PRValue : 65,940 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16379
วันที่: เสาร์ 14 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯกว่า2พันล.

รหัสข่าว: C-230114020046(14 ม.ค. 66/05:34) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 19.57 Ad Value: 23,484 PRValue : 70,452 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23736
วันที่: จันทร์ 16 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: อายัดไม้หวงห้าม

รหัสข่าว: C-230116039138(15 ม.ค. 66/04:58) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 8.44 Ad Value: 8,440 PRValue : 25,320 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26756
วันที่: เสาร์ 14 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: มองรอบทิศ: ป่าทิพย์-แนวกันไฟยาวเฟื้อย!

รหัสข่าว: C-230114004093(14 ม.ค. 66/03:03) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 40.27 Ad Value: 72,486 PRValue : 217,458 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26757
วันที่: อาทิตย์ 15 มกราคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-230115035010(14 ม.ค. 66/06:51) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 102.24 Ad Value: 184,032 PRValue : 552,096 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26757
วันที่: อาทิตย์ 15 มกราคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-230115035010(14 ม.ค. 66/06:51) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 102.24 Ad Value: 184,032 PRValue : 552,096 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26757
วันที่: อาทิตย์ 15 มกราคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: เชษฐา

รหัสข่าว: C-230115035010(14 ม.ค. 66/06:51) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 102.24 Ad Value: 184,032 PRValue : 552,096 คลิป: สี่สี(x3)



    

ทส. จัดใหญ�งาน ชูแนวคิด “เด็กไทยยุคใหม� ร�วมใจลดโลกร�อน 

ข�าวสด 14 ม.ค. 2566 https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7459331 

ทส. จัดใหญ�วันเด็กแห�งชาติ ปc 66 ของรางวัลกว�า 5,000 ชิ้น ชูแนวคิด “เด็กไทยยุคใหม� ร�วมใจลดโลกร�อน (Go Green Go 

Together)” 

เม่ือวันท่ี 14 ม.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปjดเผย

ว�า สําหรับวันเด็กแห�งชาติ ประจําปc 2566 ทส. ร�วมกับสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ภายใต�

แนวคิด “เด็กไทยยุคใหม� ร�วมใจลดโลกร�อน (Go Green Go Together)” เพ่ือให�เด็กๆ ได�เรียนรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ผ�านกิจกรรมสาระบันเทิงท่ีหลากหลาย ปลูกฝmงให�

เด็กไทยยุคใหม�เปnนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม ใส�ใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มากข้ึน 

ตามคําขวัญของ พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได�มอบคําขวัญวันเด็กแห�งชาติ ประจําปc2566 ไว�ให�กับเด็กๆ 

ทุกคนว�า “รู�หน�าท่ี มีวินัย ใฝ2ความดี” เด็กๆ จะได�ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองเข�าใจบทบาทหน�าท่ี มีส�วนร�วมกับสังคม

ในฐานะพลเมืองโลกท่ีจะช�วยกําหนดลมหายใจในอนาคต และเปnนโอกาสอันดีท่ีครอบครัวได�ใช�เวลาร�วมกัน 

นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม กล�าวต�อว�า สําหรับงานวันเด็กแห�งชาติ ประจําปc 2566 

หน�วยงานในสังกัด ทส. ได�มีนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อาทิ การลดมลพิษลดโลกร�อน ผลกระทบของขยะทะเลต�อสัตว�

ทะเลหายาก เท่ียวอุทยานธรณีไทย ใส�ใจลดโลกร�อน ส�งเสริมเด็กไทยปลูกต�นไม�เพ่ิม “ป2าเศรษฐกิจ” มีโมเดลปะการัง การขุด

ค�นไดโนเสาร�ในกระบะทราย วงล�อหรรษาปาบอลติดหนึบ ตักไข�ใส�สิ่งแวดล�อม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทําให�เด็กๆ ได�รู�ถึง

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังปลูกฝmงค�านิยมอันดี ส�งเสริมให�เกิดความตระหนักถึงหน�าท่ี

ความรับผิดชอบท้ังต�อตนเองและประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางเพ่ือมอบความสุขให�กับเด็กๆ ด�วยการแสดงและกิจกรรมต�างๆ จากหน�วยงานในสังกัดทส.พร�อมของ

ท่ีระลึกและของรางวัล จํานวนกว�า 5,000 ชิ้น เช�น จักรยาน สกูqดเตอร� อุปกรณ�กีฬา เครื่องเขียน ตุqกตา กระบอกน้ํา กล�อง

ข�าว เปnนต�น โดยกิจกรรมต�างๆ เปjดให�เข�าร�วมฟรี ต้ังแต�เวลา 08.00 – 15.00 น. ในวันเสาร�ท่ี 14 มกราคม บริเวณหน�าตึก

สันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 



 

กรมป2าไม�ยอมรับข�อมูลคลาดเคลื่อน นโยบายทวงคืนผืนป2ายึดพ้ืนท่ีชาวบ�านมุกดาหาร 

ไทยโพสต� 15 มกราคม 2566 https://www.thaipost.net/district-news/303304/ 

รองอธิบดีกรมป2าไม� ชี้ปมยึดท่ีดินตามนโยบายทวงคืนผืนป2ามุกดาหาร ข�อมูลคลาดเคลื่อน เร�งตรวจสอบระเบียบ จี้เจ�าหน�าท่ี

คัดกรองตามหลักเกณฑ� 

15 ม.ค.2566 – มีความคืบหน�าของกลุ�มประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนจากนโยบายทวงคืนผืนป2า จ. มุกดาหาร โดยล�าสุด

ท่ีห�องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร กลุ�มราษฎรผู�เดือดร�อนจากนโยบายทวงคืนผืนป2า ตําบลคําป2าหลาย อําเภอเมือง

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กว�า 50 คน เข�าร�วมประชุมเสวนา เรื่อง “การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ภายใต�ผืนป2า กรณี ตําบลคําป2าหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร” โดยมีคณะกรรมการแก�ไขปmญหาความยากจนและลดความ

เหลือมล้ํา วุฒิสภา เปnนประธาน พร�อมกับ รองอธิบดีกรมป2าไม� ผู�บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เจ�าหน�าท่ีสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดมุกดาหาร และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 

โดยนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป2าไม� ได�กล�าวว�า ปmญหาเรื่องของพ้ืนท่ีคําป2าหลายท่ีประชาชนถูกดําเนินการตรวจ

ยึดพ้ืนท่ีตามโยบายทวงคืนผืนป2าและดําเนินคดี ต�องยอมรับว�ามีการคลาดเคลื่อน ในส�วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมและกรมป2าไม� มีหลักเกณฑ�ในการแก�ไขปmญหา 3 แนวทาง คือ (1) พิจารณาตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

มีแก�ไขปmญหา ประกอบด�วย มติ ครม. ปc 41 และ คําสั่ง คสช. ท่ี 66/2557  และ มติ ครม. จัดสรรท่ีดินทํากินในรูปแบบ 

คทช. (2) 

นายชีวภาพ กล�าวว�า  หลังทําการตรวจสอบ พบว�า แบ�งออกเปnน 3 กลุ�ม 67 แปลง คือ กลุ�มท่ี 1 มีคุณสมบัติตามมติ ครม.41 

กลุ�มท่ี 2 มีคุณสมบัติตามคําสั่งท่ี 66/2557 กลุ�มท่ี 3 เปnนกลุ�มท่ีอยู�อาศัยหลังปc 57 โดยกลุ�มท่ี 1 และ 2 ต�องได�รับการผ�อน

ปรนให�อยู�อาศัยในเขตป2าและจะได�รับการจัดสรรท่ีดินในรูปแบบ คทช. และ กลุ�มท่ี 3 ท่ีอยู�หลัง ปc 57 ไม�มีระเบียบกฎหมาย

มารองรับต�องถูกดําเนินคดี และ (3) เม่ือเกิดเหตุการณ�ในการตรวจยึดและประชาชนได�รับความเดือดร�อน จะแก�ไขปmญหาโดย

นําเหตุผลข�อท่ี (1) และ (2) มาพิจารณา ในส�วนเรื่องของความเดือดร�อนของประชาชนเรื่องพ้ืนท่ีท่ีไม�สามารถกลับไปทํากินได� 



 “ขอยืนยันว�าพ่ีน�องประชาชน 67 แปลง ท่ีได�รับการคัดกรองและมีคุณสมบัติสามารถกลับไปทํากินในท่ีดินเดิมได� กรณีปmญหา

ปลูกป2าทับท่ีทํากิน ถ�าพิสูจน�ได�ว�าทับท่ีทํากินพ่ีน�องจริงโครงการนี้จะต�องถูกยกเลิก และในส�วนเรื่องของคดีความได�งดการ

สอบสวน ซ่ึงหน�วยปwองกันรักษาป2าท่ี มห.1 (คําป2าหลาย) ร�วมกับศูนย�ป2าไม�จังหวัดมุกดาหารต�องทําการสํารวจคัดกรองว�าอยู�

ในหลักเกณฑ�ท่ีจะจัดท่ีดินทํากินหรือไม� ถ�าอยู�ในเกณฑ�ก็ทําการจัดสรรท่ีดินและทําหนังสือไปแจ�งพนักงานสอบสวนนําพ้ืนท่ีท่ี

ถูกดําเนินการแจ�งคดีความมาจัดสรรท่ีดินทํากินตามนโยบายรัฐบาล” นายชีวภาพ กล�าว 

ด�านตัวแทนขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปnนธรรม P-move กล�าวว�า พ้ืนท่ีคําป2าหลายถูกแจ�งความดําเนินคดีผิด พ.ร.บ.

ป2าไม� และ พ.ร.บ.ป2าสงวน มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างและตัดต�นยางพาราเรื่อยมาจนถึงปmจจุบัน เหตุท่ีทําให�ประชาชนตกเปnน

ผู�ถูกกล�าวหามีมูลเหตุดังนี้ โดยเฉพาะคําสั่งท่ี 66/2557 ใช�ข�อ 6 ชี้ว�าราษฎรท้ังหมดท้ัง 3 หมู�บ�านเปnนนายทุนและเปnนคน

นอกพ้ืนท่ี ซ่ึงพ่ีน�องในพ้ืนท่ียืนยันได�ว�าเปnนราษฎรในพ้ืนท่ีท้ังหมด จึงทําให�เกิดการแจ�งความดําเนินคดี เกิดความบานปลาย

จนถึงปmจจุบัน หลังจากมีการตรวจสอบได�พิสูจน�ทราบแล�วว�าพ้ืนท่ีท้ังหมดอยู�ในหลักเกณฑ�ต�องผ�อนปรนท้ังเรื่องการเข�าทํากิน 

คดีความ และอาจจะต�องระงับเรื่องการปลูกป2าด�วย เพราะทําให�ประชาชนสูญเสียโอกาสเข�าทํากินในพ้ืนท่ีมาเปnนเวลา 6-7 ปc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลาดหลักทรัพย�ฯ ดึงภาคธุรกิจ ‘ปลูกป2า’ 

bangkokbiznews  15 ม.ค. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/live/business/76817 

ทรัพยากรป2าไม�เปnนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล�อม และความม่ันคงของประเทศ แต�การขยายตัวของเมืองทํา

ให�พ้ืนท่ีป2าลดลง เกิดความไม�สมดุลของระบบนิเวศ ส�งผลให�ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หากต�องคงความสมดุลของสิ่งแวดล�อมไว�

ประเทศไทยควรมีพ้ืนท่ีป2ามากกว�า 40% หรือ 128 ล�านไร� จากจํานวนพ้ืนท่ีประเทศไทย 322 ล�านไร� เพ่ือให�เกิดพ้ืนท่ีป2าท่ี

แท�จริง ซ่ึงภาครัฐได�มีมาตรการสําคัญโดยการดูแลรักษาป2าอนุรักษ�ให�คงอยู� และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป2าเศรษฐกิจด�วยการส�งเสริม

การปลูกป2า 

รองผู�จัดการ หัวหน�าสายงานวางแผนกลยุทธ�องค�กร ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ศรพล ตุลยะเสถียร ระบุ ตลาด

หลักทรัพย�ฯ ได�ร�วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ และกรมป2าไม� ปลูกต�นไม�ให�ผืนป2า โดย

ระดมทุนผ�านโครงการ Care the Wild “ปลูกปwอง” Plant & Protect เปnนกลไกเพ่ือการระดมทุน เพ่ือปลูกต�นไม�ใหม� ปลูก

ต�นไม�เสริม และส�งเสริมการดูแลต�นไม� โดยผ�านภาคีองค�กรเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน เน�นการร�วมดูแลต�นไม�ท่ีปลูกให�

เติบโต จนกลายเปnนผืนป2าอย�างแท�จริง เข�าไปมีส�วนร�วมในการขยายผลเพ่ือพัฒนาชุมชน และร�วมดูแลเอาใจใส�ต�นไม�ให�

เติบโตเปnนส�วนสําคัญของการขยายแนวผืนป2าของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป2าทิพย�-แนวกันไฟยาวเฟ67อย! 

ถ�าจะแก�ปmญหาทุจริตคอร�รัปชั่น วิ่งเต�นซ้ือขายตําแหน�งข�าราชการในกรมอุทยานฯ-กรมป2าไม� ซ่ึงมีลักษณะงานคล�ายกันอย�าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจีรังยั่งยืนท่ีสุด ต�อง “อุดช�องโหว�” การรั่วไหลในประเด็นเหล�านี้ 

dailynews  14 มกราคม 2566 https://www.dailynews.co.th/articles/1887600/ 

ควันหลง! กรณีเจ�าหน�าท่ีตํารวจ บก.ปปป. และเจ�าหน�าท่ี ป.ป.ช. บุกจับกุมนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว�ป2า และพันธุ�พืช ฐานเรียกรับเงินแต�งต้ังโยกย�ายตําแหน�งจากผู�ใต�บังคับบัญชา 

เรื่องนี้ “พยัคฆ�น�อย” ต�องฝากไปยังผู�เก่ียวข�อง ท้ัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายจตุ

พร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงฯ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. นายประจักษ� บุญยัง ผู�ว�าการตรวจเงิน

แผ�นดิน องค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถ�าจะแก�ปmญหาทุจริตคอร�รัปชั่น วิ่งเต�นซ้ือขาย

ตําแหน�งข�าราชการในกรมอุทยานฯ-กรมป2าไม� ซ่ึงมีลักษณะงานคล�ายกันอย�างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจีรังยั่งยืนท่ีสุด! 

ท�านต�อง “อุดช�องโหว�” การรั่วไหลในประเด็นเหล�านี้ 1.ตรวจปwองกันอย�างเข�มงวดว�าสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ� (สบอ.) 16 

แห�งท่ัวประเทศ ท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการ-เบิกจ�าย ให�อุทยานแห�งชาติฯ-เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป2า ฯลฯ มีงบประมาณปกติ 

กว�าปcละ 10% รั่วไหลมาจ�ายท้ังข�างบน-ข�างล�าง จริงหรือไม�? 

2. “ปลูกป2าทิพย�” คือไม�ได�ปลูก! “ป2าคอนโด” คือปลูกซํ้าซ�อนพ้ืนท่ีเดิมหลาย ๆ ครั้ง และเปnนท่ีรู�กันว�ามักจะมี “งบปลายปc” 

สั่งตรงจากส�วนกลางให�เร�งปลูกป2า ปลูกหวาย 500 ไร� มีหักเปอร�เซ็นต�หรือไม�? และงบเพาะชํากล�าไม�แจกชาวบ�าน 

3.กิจกรรมปwองกันไฟป2า ทําแนวปwองกันไฟป2าทุกปc ถ�าทํากันจริง ๆ จะไม�มีเงินมาจ�ายส�วย 30% อย�างแน�นอน ควรตรวจสอบ

ด�วยว�าแต�ละปcเขียนแผนทําแนวกันไฟป2ากันยาวเฟ67อย! เกินไปหรือไม�? ไปตรวจสอบว�า “ซองไหน” ในห�องอธิบดีท่ีระบุว�า 

800,000 x 2 = 1,600,000 ทําแนวกันไฟป2ายาวเฟ67อยจากเชียงใหม�-กรุงเทพฯ หรือเปล�า? 4.การฉีกต๋ัวเข�าอุทยานฯ ทางบก-

ทางทะเล ฉีกบ�าง ไม�ฉีกบ�าง ฉีกแค�ครึ่งเดียว รวมไปถึงค�าเช�าเต็นท�ต�องมีความรอบคอบรัดกุมกว�านี้ 

5.ปmญหาลูกจ�างผี (พนักงานทีโออาร�ผี) ลูกจ�างรายวัน-รายเดือน แต�ไม�มีการจ�างจริง ไม�มีตัวตน หรือมีตัวตนแต�เปnน “เมีย

น�อย” ไม�มาทํางาน! แต�มีการเบิกจ�ายค�าจ�าง จะแก�ปmญหาอย�างไร 6.งบปรับปรุงบ�านพัก ห�องน้ํา ถนน ปwายบอกทางใน

อุทยานแห�งชาติ ท่ีเปnนแหล�งท�องเท่ียว ทํากันทุกปc จะต�องตรวจสอบควบคุมเพ่ือไม�ให�รั่วไหล 



7.งบโครงการพิเศษ-จัดอบรมสัมมนา ควรกํากับดูแลอย�างเข�มงวดต้ังแต�จํานวนผู�เข�าอบรม ว�าตรงตามจํานวนท่ีขอเบิกงบ

หรือไม� รวมไปถึงจํานวนวันการอบรม และค�าอาหารต�องเคลียร�! 8.อุทยานฯ เขาใหญ� จ.ปราจีนบุรี-นครราชสีมา มี

นักท�องเท่ียวเยอะ กิจกรรมแยะ เงินจึงสะพัด! อธิบดีคนไหนมาก็อยากต้ังคนของตัวเองไปคุม “เขาใหญ�” แต�บางยุค บางสมัย 

ปลัดกระทรวงปาดหน�าอธิบดี ขอต้ังคนของตัวเองไปคุม “เขาใหญ�” เหมือนกัน 

เงินในตู�บริจาคท่ีศาลเจ�าพ�อเขาใหญ� มีผู�คนเคารพศรัทธามากราบไหว�-บริจาคปcละไม�ใช�น�อย เด๋ียวเต็ม ๆ ตู�บริจาค (ปcละเปnน 

10 ล�านบาทใช�หรือไม�?) เงินบริจาคตรงนี้อยู�นอกงบประมาณปกติ มีการบริหารจัดการกันอย�างไร? จริงหรือไม�? หัวหน�าเขา

ใหญ�ได�เงินจากส�วนนี้ 30% ไปบริหารจัดการ ดังนั้นต�องทําให�โปร�งใส เพราะเปnนเงินจากแรงศรัทธา 

9.งบแก�ปmญหา “ช�างป2า” บุกรุกพ้ืนท่ีของเกษตรกรต�องทําอย�างโปร�งใส จ�ายชดเชยให�ชาวบ�านครบถ�วน  

และ 10.กิจกรรม “สัญจร” พบประชาชนตามจังหวัดต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปnนงานของฝ2ายการเมือง หรือข�าราชการประจําในกรม-

กระทรวงฯ สามารถทําได�! แต�อย�าให�ข�าราชการชั้นผู�น�อย ต�องเดือดร�อนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ 


