
สรุปข�าวประจําวันท่ี 28 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- "บ�านโค�งตาบาง" ปาชุมชนแรกสู�ตลาดคาร�บอนฯ (ไทยรัฐ 28 ธ.ค. 65 หน�า 7) 

- 'ครม.'อนุมัติบริษัทบริจาคสถานศึกษาลดหย�อนภาษี2เท�า (ไทยโพสต� 28 ธ.ค. 65 หน�า 6) 

- Care the Wild ปลูกป@องผืนปาบ�านชัฎหนองยาว (ประชาชาติธุรกิจ 29 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 หน�า 20) 

ข�าวเว็บไซต! 

- รัฐบาลมุ�งม่ันป@องกันแก�ไขปLญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง 

banmuang 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/310185 

- ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) นําคณะผู�บริหารในสังกัดฯ ร�วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันข้ึนปaใหม�   

สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410807 

- ศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� ส�งมอบความสุขปaใหม� 2566  แจกกล�าไม�มีค�าให�ประชาชน 

 สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410711 

- "วราวุธ" ตกใจ “อธิบดีกรมอุทยานฯ” ถูกจับ เรียกรับผลประโยชน� เตรียมหารือ-ดําเนินการตามเนื้อผ�า ย้ํา นโยบายทํางาน
อย�างโปร�งใส   

สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410732 

- ปลัดทส.สั่งด�วนต้ังกรรมการสอบ ‘อธิบดีกรมอุทยานฯ’ คดีเรียกรับเงิน! 

'จตุพร บุรุษพัฒน�' ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สั่งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง ขีดเส�น 7 วัน หลัง ป.ป.ช.-ตํารวจ 
บุกจับ 'อธิบดีกรมอุทยานฯ' เรียกรับผลประโยชน� เผยมีคิวรับกระเช�าช�วงบ�าย แต�ถูกรวบก�อน 

27 ธันวาคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1834850/ 

- ครม. ขยายมาตรการภาษีลดโลกร�อน ภาคสมัครใจถึงปa 70 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1160602 

 

 

 

 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23717
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: "บ้านโค้งตาบาง" ป่าชุมชนแรกสู่ตลาดคาร์บอนฯ

รหัสข่าว: C-221228009036(28 ธ.ค. 65/03:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.84 Ad Value: 16,840 PRValue : 50,520 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9541
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'ครม.'อนุมัติบริษัทบริจาคสถานศึกษาลดหย่อนภาษี2เท่า

รหัสข่าว: C-221228008089(28 ธ.ค. 65/04:15) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 22.97 Ad Value: 27,564 PRValue : 82,692 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5527
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 20(กลาง)

หัวข้อข่าว: Care the Wild ปลูกป้องผืนป่าบ้านชัฎหนองยาว

รหัสข่าว: C-221229023053(28 ธ.ค. 65/04:22) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 93.45 Ad Value: 126,157.50 PRValue : 378,472.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5527
วันที่: พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 - อาทิตย์ 1 มกราคม 2566
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 20(กลาง)

หัวข้อข่าว: Care the Wild ปลูกป้องผืนป่าบ้านชัฎหนองยาว

รหัสข่าว: C-221229023053(28 ธ.ค. 65/04:22) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 93.45 Ad Value: 126,157.50 PRValue : 378,472.50 คลิป: สี่สี(x3)



 
รัฐบาลมุ�งม่ันป@องกันแก�ไขปLญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง 

banmuang 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/relation/310185 

พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการป@องกันและแก�ไขปLญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ปa 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน�วยงานท้ังในส�วนกลางและในพ้ืนท่ีร�วมรับฟLงนโยบายเพ่ือนําไป

ขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ พลเอกประวิตรฯ เน�นย้ําว�าปLญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง เปmนปLญหาท่ีรัฐบาลให�ความสําคัญ

มาโดยตลอด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัด ทุกกระทรวงและทุกหน�วยงาน ต�องบูรณาการป@องกันและแก�ไขให�

ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือปกป@องสุขภาพอนามัยของพ่ีน�องประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุม “เมือง ปา เกษตร” 

พลเอกประวิตรฯ ได�มอบหมายให�หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง เข�มงวดกวดขัน ทุ�มเทสรรพกําลังองค�ความรู� และทรัพยากร

อย�างเต็มกําลังความสามารถ และประสานงานกันในการดําเนินงาน ปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพ่ือการ

แก�ไขปLญหามลพิษด�านฝุนละออง ปa 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก – ยกระดับปฏิบัติการ – สร�างการมีส�วนร�วม” โดย 

1. สร�างความเปmนเอกภาพของข�อมูล ปรับรูปแบบการรายงานข�อมูลและองค�ความรู�ต�างๆ ให�น�าสนใจ เข�าถึงง�ายเพ่ือไม�ให�เกิด

ความสับสนและต่ืนตระหนก 

2. สร�างการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน โดยเฉพาะภาคประชาชน นําความเห็นของพ่ีน�องประชาชนมาปรับปรุงการทํางานให�

สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

3. การป@องกัน และแก�ไขปLญหาต�องเปmนเอกภาพ การรับผิดชอบ กํากับดูแลพ้ืนท่ีต�องไม�เกิดช�องว�าง หรือพ้ืนท่ีเกรงใจ และ

ต�องไม�เกิดปLญหา ว�าไม�ใช�พ้ืนท่ีรับผิดชอบไม�ทํา ไม�ว�าจะเปmนระหว�างจังหวัด หรือระหว�างหน�วยงาน 

4. ผู�ว�าราชการจังหวัด บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ใช�ระบบ Single command มีการจัดทําประกาศจังหวัดใน

สถานการณ�ต�างๆ การเฝ@าระวัง ติดตามสถานการณ� และบูรณาการสั่งการป@องกันและแก�ไขปLญหาทุกพ้ืนท่ี/ทุกระดับ ท้ัง

อําเภอ ตําบล (องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) และกํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 

พลเอกประวิตรฯ ได�กําชับลงไปยังกระทรวงหลัก ได�แก� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงกลาโหม ให�ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเคร�งครัด เตรียมความพร�อมในทุกด�าน

ท้ังอุปกรณ� เครื่องมือ และกําลังพล สร�างความเข�าใจและความตระหนัก ให�พ่ีน�องประชาชนเชื่อม่ัน ยอมรับ และร�วมมือใน

การเฝ@าระวัง และดูแลรักษา ไม�ให�เกิดปLญหาไฟปาและการเผาในท่ีโล�ง พร�อมให�นําเทคโนโลยีมาใช�ประกอบการดําเนินงาน

เพ่ือให�มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการรายงานสถานการณ� คาดการณ� ประเมินความเสี่ยงต�างๆ ได�แก� สภาพอุตุนิยมวิทยา การ



คาดการณ�ฝุนละอองล�วงหน�า การพยากรณ�ระดับชั้นอันตรายของไฟ และการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดไฟ โดยใช� ข�อมูลจุดความ

ร�อนและพ้ืนท่ีไฟไหม�ซํ้าซาก 

นอกจากนี้ ยังได�ให�ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ท้ังการ “ชิงเก็บ ลดเผา” และ “การใช�ระบบบริหาร

การเผาในท่ีโล�ง” เพ่ือควบคุมการเกิดไฟในพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีเกษตร โดยมุ�งเน�นการเก็บเชื้อเพลิงมาใช�ประโยชน� สร�างมูลค�า

และรายได�ให�กับชุมชน บนหลักการ BCG สําหรับพ้ืนท่ีเมือง ให�เข�มงวดกวดขัน และบังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจังกับรถท่ี

ระบายสารมลพิษ โดยเฉพาะควันดํา และให�จัดระบบการจราจรให�คล�องตัวในช�วงสภาวะอากาศปtด และประสานเอกชนใน

การช�วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต�และเปลี่ยนอะไหล�ราคาถูก รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมอย�างเข�มงวด และขยายผล/เพ่ิมประสิทธิภาพให�มีการลดการเผาอ�อย ให�บรรลุเป@าหมายและมาตรการท่ีตั้งไว� 

สําหรับปLญหาหมอกควันข�ามแดน ให�ขับเคลื่อนการป@องกันและแก�ปLญหาหมอกควันข�ามแดน ตามกลไกอาเซียน ผลักดันให�

ประเทศสมาชิกต้ังเป@าหมายร�วมกันในการลดจุดความร�อนและพ้ืนท่ีเผาไหม� 

สําหรับการดูแลสุขภาพอนามัยของพ่ีน�องประชาชน พลเอกประวิตรฯ ได�สั่งการให�ยกระดับการเฝ@าระวัง แจ�งเตือน 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�อสุขภาพของประชาชน ให�จัดเตรียมอุปกรณ�ทางการแพทย�และยารักษาโรคให�พร�อม จัด

สถานท่ีรองรับหากเกิดสถานการณ�ปLญหาจากฝุนละอองท่ีรุนแรงให�เพียงพอและครอบคลุม และให�หม่ันตรวจสุขภาพของ

เจ�าหน�าท่ีและอาสาสมัคร เพ่ือรักษาก�อนการปฏิบัติงานและระวังตัวเองในการปฏิบัติงาน 

หลังมอบนโยบาย พลเอกประวิตรฯ ได�ปล�อยขบวนคาราวาน การป@องกันและแก�ไขปLญหา 3 พ้ืนท่ี “เมือง ปา เกษตร” ให�พ่ี

น�องประชาชนได�เห็นและม่ันใจในความพร�อมของทุกหน�วยงาน ซ่ึงจะร�วมกันทํางานแบบไร�รอยต�อ โดยมีเป@าหมายสูงสุดคือ

ปกป@องสุขภาพอนามัยของพ่ีน�องประชาชน 

ภายหลังการประชุม นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�สัมภาษณ�ว�า นายวราวุธ 

ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�เน�นการเตรียมพร�อมรับมือสถานการณ�ไฟปา 

หมอกควัน และฝุนละออง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ พ้ืนท่ีเมือง ปา และเกษตร โดยพ้ืนท่ีเมือง เข�มงวดการตรวจยานพาหนะควันดํา 

โรงงานอุตสาหกรรมปล�อยมลพิษ พ้ืนท่ีปา ต�องไม�มีการเผาโดยเด็ดขาด และพ้ืนท่ีการเกษตร จะมีการบริหารจัดการวัสดุ

ทางการเกษตรโดยการนําไปใช�ประโยชน� และต�องขอความร�วมมือจากพ่ีน�องประชาชนในการร�วมป@องกันและแก�ไขปLญหา

ดังกล�าว 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) นําคณะผู�บริหารในสังกัดฯ ร�วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันข้ึนปaใหม�   

สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410807 

เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. 65 เวลา 06.30 น. ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ� ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) พร�อมด�วยนาย

สัญญา แก�วธรรมานุกูล ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ  และ  นายนเรศ นนท�คลัง ผู�อํานวยการศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� ตลอดจน

คณะผู�บริหารในสังกัดฯ เข�าร�วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ@าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจริญพระพุทธมนต� พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันข้ึนปaใหม� ประจําปa พ.ศ. 2566 เพ่ือ

เปmนสิริมงคลแก�หน�วยงาน ข�าราชการ พนักงานราชการ เจ�าหน�าท่ี และเปmนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของหน�วยงานท่ี

ปฏิบัติสืบต�อกันมา โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม� และ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ 

สัตว�ปา และพันธุ�พืช เปmนประธาน ณ บริเวณหน�าอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม�  ท�ามกลางบรรยากาศเต็มไปด�วยความ

อบอุ�น 

 

 

 

 

 

 



 

   

ศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� ส�งมอบความสุขปaใหม� 2566  แจกกล�าไม�มีค�าให�ประชาชน 

 สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410711 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า  นายนเรศ นนท�คลัง ผู�อํานวยการศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� สํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไม�ท่ี 3 (ลําปาง) กรมปาไม� กล�าวว�า ศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีสถานีเพาะชํากล�าไม�จังหวัด

อุตรดิตถ� ส�งมอบความสุขปaใหม� 2566 แจกจ�ายกล�าไม�พันธุ�ดี มีค�าทางเศรษฐกิจให�แก�หน�วยงานราชการ สถานศึกษา และ 

ประชาชนท่ัวไป ณ  บริเวณหน�าศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ� เพ่ือมอบให�กับประชาชนได�นําไปปลูกในช�วงวันหยุดยาว เพ่ิมลดภาวะ

โลกร�อน  ประกอบด�วย  กล�าไม�แจกฟรี  กระถินเทพา  กระท�อนปา กัลปพฤกษ�  แคบ�าน  ชมพู�น้ําดอกไม�น้ําบุศน�  พะยอม  

มะค�าโมง  มะไฟปา   ยางนา  หว�า 

ดังนั้น   ศูนย�ปาไม�อุตรดิตถ�  ขอเชิญชวนประชาชนร�วมกันปลูกต�นไม�มงคลท่ีได�รับจากกรมปาไม�ในช�วงเทศกาลส�งท�ายปaปa

ใหม� เพ่ือเปmนการเสริมสิริมงคลให�กับชีวิต เพ่ือเปmนการเริ่มต�นเข�าสู�ปa 2566 และ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ  ติดต�อ

สอบถามเพ่ิมเติมโทร   081-8791722  (หน.ชาติระวี  สัญจร) , 

089-5548325  (นายปริญญา สุขเสริม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"วราวุธ" ตกใจ “อธิบดีกรมอุทยานฯ” ถูกจับ เรียกรับผลประโยชน� เตรียมหารือ-ดําเนินการตามเนื้อผ�า ย้ํา นโยบายทํางานอย�างโปร�งใส   

สยามรัฐออนไลน�  27 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/410732 

วันท่ี 27 ธ.ค. 65 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะรัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวถึงกรณีท่ี เจ�าหน�าท่ี ปปป. และตํารวจบุกรวบ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 

เบ้ืองต�นตํารวจแจ�งข�อหาเรียกรับผลประโยชน� ละเว�นปฏิบัติหน�าท่ี นายวราวุธ กล�าวว�า เพ่ิงทราบข�าวเม่ือตอนตอนประชุม 

ครม. ทราบรายละเอียดตามข�าว ดังนั้นต�องรอให�ทางปลัดกระทรวงส�งรายละเอียดข�อเท็จจริงมาให�ดูก�อน ก็รู�สึกตกใจ แต�ผิด

ถูกอย�างไร ๆ ก็ต�องว�าตามกฎหมาย ไม�ว�าจะเปmนในส�วนของป.ป.ช. หรือระเบียบราชการ ก็ต�องดําเนินการเปmนไปตามนั้น ใน

ส�วนจะมีการรื้อเรื่องการโยกย�ายก�อนหน�านี้หรือไม� ก็คงต�องว�าไปตามระเบียบก�อนว�าทางปฏิบัติระเบียบทางราชการเปmน

อย�างไร  เม่ือถามว�าก�อนหน�านี้ทางป.ป.ช. เคยแจ�งเรื่องมาทางกระทรวงหรือไม� เพราะเรื่องดังกล�าว นายชัยวัฒน�เคยไปร�อง

ต�อ บก.ปปป. นายวราวุธกล�าวว�า ยังไม�ทราบ ในส�วนเรื่องท่ีเคยแจ�งมาก็เปmนเรื่องอ่ืน ไม�ได�เก่ียวข�องกับเรื่องนี้ พร�อมย้ําว�า

ต้ังแต�ตนรับตําแหน�งก็เน�นย้ํากับทางกระทรวง เรื่องไม�ให�การซ้ือขายตําแหน�ง ให�เปmนไปตามสุจริต แต�เม่ือเกิดเหตุเช�นนี้มาก็

ต�องให�ทางปลัดกระทรวง ย้ํากับข�าราชการในกระทรวงถึงความโปร�ง เพราะท้ัง ส�วนตัว และนโยบายของกระทรวงและ

รัฐบาลก็ย้ํานโยบายเรื่องนี้มาต้ังแต�วันแรกท่ีทํางาน  

นายวราวุธ กล�าวต�อว�า ในส�วนประเด็นการตรวจสอบยังไม�ทราบข้ันตอน เพราะเปmนตามระเบียบราชการ // เม่ือถามว�าจะมี

การพิจารณาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติฯ หรือไม�นั้น นายวราวุธกล�าวว�า เบ้ืองต�นตามความเข�าใจ หากเกิด

เหตุการณ�แบบนี้ คิดว�าอาจต�องให�รองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดี รักษาการแทน ส�วนการดําเนินการภายใน ก็จะต�องมี

การหารือกับทางปลัดกระทรวงว�าจะมีการดําเนินการอย�างไร  เม่ือถามว�าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

จะดําเนินการขอข�อมูลจากป.ป.ช. เพ่ือจะมีการสังคายนา การเรียกรับผลประโยชน�ภายในหรือไม� นายวราวุธกล�าวว�า ต�องดู

รายละเอียดก�อน เพราะไม�ทราบว�ามีรายละเอียดเนื้อหาอย�างไร ยืนยันว�าเพ่ิงทราบเรื่องนี้พร�อมๆกับสื่อมวลชน เม่ือถามว�า

การท่ีเจ�าหน�าท่ีของป.ป.ช.เข�าไปควบคุมตัวอธิบดีในครั้งนี้ถือว�าแรงไหม นายวราวุธ กล�าวว�า ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ไม�ต�างอะไร

กับกรณีอ่ืน ๆ ท่ี ป.ป.ช. เคยดําเนินการ แต�พอเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอยู�ในกระทรวง ก็เปmนเรื่องท่ีตกใจพอสมควรเพราะนโยบาย 

ท่ีกล�าวไปข�างต�นท้ังส�วนตัวและกระทรวงเอง ก็ตอกย้ําเรื่องความโปร�งใสและตรงไปตรงมา สําหรับกรณีท่ีอธิบดีกรมอุทยานฯ 

ถูกจับ โดยมีพยานหลักฐานมัดตัว แสดงถึงความโจ�งแจ�งในการซ้ือขายตําแหน�งในกระทรวงหรือไม� นายวราวุธกล�าวว�า 

กระบวนการการโยกย�ายต้ังแต�เบ้ืองต�นเปmนอํานาจของอธิบดี เพราะส�วนตัวต้ังแต�เข�ามาทํางาน ท้ังระดับกระทรวงและกรม ก็

ดําเนินการตามสายบังคับบัญชา ผ�านปลัดกระทรวง เม่ือถามว�าเปmนเรื่องการเมืองภายในกระทรวงหรือไม� นายวราวุธกล�าวว�า 

จะภายในกรมหรือภายในกระทรวงตรงนี้ก็ตอบลําบาก ยืนยันเม่ือเกิดเหตุแล�วก็ต�องว�ากันไปตามเนื้อผ�า 



 

 

ปลัดทส.สั่งด�วนต้ังกรรมการสอบ ‘อธิบดีกรมอุทยานฯ’ คดีเรียกรับเงิน! 

'จตุพร บุรุษพัฒน�' ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สั่งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง ขีดเส�น 7 วัน หลัง ป.ป.ช.-ตํารวจ 

บุกจับ 'อธิบดีกรมอุทยานฯ' เรียกรับผลประโยชน� เผยมีคิวรับกระเช�าช�วงบ�าย แต�ถูกรวบก�อน 

27 ธันวาคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/1834850/ 

เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวถึงกรณีนายรัชฎา สุริ

ยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานฯ ถูก ป.ป.ช. และเจ�าหน�าท่ีตํารวจจับกุมฐานเรียกรับผลประโยชน�ว�าเห็นข�าวแล�วรู�สกึตกใจ 

เพราะก�อนหน�านี้ทางกระทรวงเพ่ิงจะมีแคมเปญ ไม�รับกระเช�าของขวัญในช�วงวันปaใหม�ไปไม�นาน อย�างไรก็ตาม เพ่ือความ

เปmนธรรมกับทุกฝาย เวลานี้ได�ต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงให�ผลการสอบออกมาภายใน 7 วัน ผลการสอบออกมาอย�างไร 

ก็ว�ากันไปตามระเบียบราชการต�อไป 

ผู�สื่อข�าวรายงานบรรยากาศภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และภายในกรมอุทยานฯ พบว�า บรรดาข�าราชการและ

เจ�าหน�าท่ีพากันตกใจกับข�าวท่ีเกิดข้ึนอย�างมาก โดยพากันวิจารณ�ว�า ไม�คิดว�าเรื่องแบบนี้จะเกิดข้ึน โดยในวันนี้ตั้งแต�ช�วงเช�า

กรมอุทยานฯ และกรมปาไม� ได�จัดพิธีสวดมนต�และทําบุญตักบาตร จากนั้นผู�บริหารและข�าราชการกรมอุทยานฯ จากสํานัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ต�างๆ ได�ทยอยเข�าพบและมอบกระเช�าปaใหม�ให�กับนายรัชฎา ก�อนเกิดเหตุเจ�าหน�าท่ี ป.ป.ช. เข�า

ตรวจสอบและเชิญตัวนายรัชฎาไปท่ีกองบังคับการปราบปราม ซ่ึงเดิมนายรัชฎามีกําหนดการเปmนประธานการประชุม

ผู�บริหารกรมอุทยานฯ ในช�วงเวลา 09.30 น. ก�อนเปtดให�ผู�บริหารและข�าราชการกรมอุทยานฯ ท้ังจากส�วนกลางและหน�วย

ภาคสนามเข�าพบ เพ่ืออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปaใหม�ในช�วงบ�ายด�วย  

 

 

 

 

 

 



 

 

ครม. ขยายมาตรการภาษีลดโลกร�อน ภาคสมัครใจถึงปa 70 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1160602 

ครม.ขยายเวลามาตรการภาษีลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกถึง 31 ธ.ค. 70 จูงใจเอกชน-ประชาชน มุ�งหน�าสู�การเปmนกลาง

ทางคาร�บอน 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.รชัดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงว�า ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร�างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) รวม 2 ฉบับ ซ่ึงเปmนการขยายระยะเวลามาตรการภาษี

เพ่ือส�งเสริมด�านสิ่งแวดล�อม ดังนี้ 

ฉบับแรก ร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี…) พ.ศ… . มี

สาระสําคัญเปmนขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส�งเสริมโครงการลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) โดย

ยกเว�นภาษีให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิท่ีเกิดจากการจําหน�ายคาร�บอนเครดิตในประเทศ ตาม

โครงการลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกภาคสมัครใจท่ีได�ข้ึนทะเบียนกับองค�การบริหารจัดการกxาซเรือนกระจก (องค�การ

มหาชน) ต้ังแต�วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช�จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2570 (จากเดิมท่ีสิ้นสุดไปแล�วเม่ือวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563) เพ่ือเปmนการสร�างแรงจูงใจให�ภาคเอกชนดําเนินโครงการลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกให�มีจํานวนมากข้ึน 

นําไปสู�การลงทุน การใช�จ�าย และการนํารายได�เข�าประเทศ และส�งเสริมการพัฒนาตลาดคาร�บอนเครดิตในประเทศไทย อัน

เปmนเครื่องมือสําคัญในการลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกด�วยต�นทุนตํ่า ให�เปmนไปอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

“มาตรการภาษีเพ่ือส�งเสริมโครงการลดการปล�อยกxาซเรือนกระจกภาคสมัครใจนี้ คาดว�าจะทําให�รัฐสูญเสียรายได�รวม 210 

ล�านบาท แต�จะเปmนประโยชน�อย�างยิ่งในการแก�ไขปLญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช�วยให�ประเทศไทยบรรลุ

เป@าหมายในการมุ�งสู�ความเปmนกลางทางคาร�บอน (Carbon Neutrality) ภายในปa 2593 (ค.ศ. 2050) และเป@าหมายการ

ปล�อยกxาซเรือนกระจกสุทธิเปmนศูนย� (Net Zero Emissions) ภายในปa 2608 (ค.ศ. 2065) ได�สําเร็จ” น.ส.รัชดากล�าว 

น.ส.รัชดากล�าวว�า ฉบับท่ีสอง ร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี .. 

) พ.ศ.. … มีสาระสําคัญเปmนขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส�งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกร�อน 

ท่ีบริจาคผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Donation) ของกรมสรรพากร 



โดย 1)ยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลให�แก�บริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล สําหรับเงินได�เท�าจํานวนเงินท่ีบริจาคให�แก�โครงการ

ภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกร�อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) แต�เม่ือรวมกับรายจ�ายเพ่ือการ

กุศลสาธารณะและเพ่ือการสาธารณประโยชน�แล�วต�องไม�เกินร�อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 2)เพ่ิมเติมการยกเว�นภาษีเงินได�สําหรับ

บุคคลธรรมดา (จากเดิมท่ีไม�ให�สิทธิบุคคลธรรมดา) 

น.ส.รัชดากล�าวว�า โดยยกเว�นภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได�พ่ึงประเมินหลังจากหักค�าใช�จ�ายและหักลดหย�อนการ

บริจาคเงินให�แก�กรมปาไม� เพ่ือสนับสนุนโครงการภาคสนับสนุนปาชุมชนลดโลกร�อนของ ทส. เท�าจํานวนเงินท่ีบริจาค แต�ไม�

เกินร�อยละ 10 ของเงินได�พึงประเมินหลังจากหักค�าใช�จ�ายและหักลดหย�อนอ่ืน ๆ มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2570 (จากเดิมท่ีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565) เพ่ือเปmนการสร�างแรงจูงใจให�ภาคธุรกิจและประชาชนมีส�วนร�วมใน

การสนับสนุนการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกร�อนให�มีจํานวนมากข้ึน เปmนไปอย�างต�อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

“มาตรการภาษีเพ่ือส�งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกร�อนนี้ คาดว�าจะมีปาชุมชนได�รับการสนับสนุน 

10,246 แห�ง ทําให�รัฐสูญเสียรายได�รวม 184 ล�านบาท แต�จะเปmนประโยชน�อย�างยิ่งในการส�งเสริมให�ประชาชนและภาคธุรกิจ

มีส�วนร�วมในการสนับสนุนปาชุมชน อันเปmนการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของปาชุมชนในการดูดซับกxาซเรือนกระจก 

รวมท้ังส�งเสริมความเปmนอยู�ท่ีดีของชุมชนอย�างยั่งยืน” น.ส.รัชดากล�าว 

 

 

 


