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ทส. มอบโล	เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู�เกษียณอายุ-มอบรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด	นประจำป5 2564 
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ทส. มอบโล	เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก	ผู�เกษียณอายุราชการและมอบรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด	น เพชรจรัสแสง 
และ คนดีศรี สป. ประจำป5 2564 
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ทส.มอบโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู�เกษียณอายุ-มอบรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด
นประจำป* 2564 

วันท่ี 22 กันยายน 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2953335 

ทส.มอบโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก
ผู�เกษียณอายุ-มอบรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด
น เพชรจรัสแสง 

และ คนดีศรี สป. ประจำป* 2564 

วันท่ี 22 กันยายน   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) 

เปKนประธานในพิธีมอบโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก
ผู�เกษียณอายุราชการ ประจำป*งบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพยM ผู�ช
วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร�อมด�วย นายยุทธพล อังกินันทนM ท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีว
าการกระทรวงฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒนM ปลัดทส. ร
วมพิธี 

โดยโอกาสนี้ มีผู�บริหารระดับสูงท่ีเกษียณอายุราชการในป* 2564 เข�ารับโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ 

จำนวน 9 ราย ประกอบด�วย รองปลัดกระทรวงฯ 2 คน ได�แก
 นายจเรศักด์ิ นันตะวงษM และนางอัษฎาพร ไกร

พานนทM อธิบดี 2 หน
วยงาน ได�แก
 นายอดิศร นุชดำรงคM อธิบดีกรมปVาไม� และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี และรองอธิบดี 3 หน
วยงาน ประกอบด�วย นายนิวัติ มณีขัติยM รองอธิบดีกรมทรัพยากร

ธรณี นายสวัสด์ิ อ้ันเต�ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 3 ท
าน ได�แก
 นาย

สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา นายอธิวัฒนM สุคนธประดิษฐ และนายสายธิต สื่อประเสริฐสุข 

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได�มอบรางวัลเพชรจรัสแสง และรางวัลคนดีศรี สป. ให�แก
 นายบุญชอบ สุทธมนัส

วงษM หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงฯ และรางวัลเพชรจรัสแสง ให�แก
 นางสาวพรศรี สุทธนารักษM รองอธิบดี

กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝZ[ง 

โดยในป* 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดำรงตำแหน
ง

ประเภทบริหารระดับสูง และระดับต�น ตำแหน
งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ ท่ีเกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ราย และมีข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดำรงตำแหน
งประเภท



วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการ จำนวน 45 ราย 

สำหรับรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด
น รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต�นแบบสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และรางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำป*งบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู�บริหาร

ระดับสูง และผู�บริหารระดับต�น ท่ีได�รับรางวัลรวมจำนวนท้ังสิ้น 12 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. มอบโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก
ผู�เกษียณอายุราชการและมอบรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด
น 

เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำป* 2564 

วันพุธ ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/251395 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) ให�เกียรติเปKน

ประธานในพิธีมอบโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก
ผู�เกษียณอายุราชการ ประจำป*งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ ห�องแถลงข
าว 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมี นายอนุชา  สะสมทรัพยM ผู�ช
วย

รัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร�อมด�วย นายยุทธพล  อังกินันทนM ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว
าการกระทรวงฯ และนาย

จตุพร บุรุษพัฒนM ปลัดกระทรวงฯ ร
วมเปKนเกียรติในพิธี        

โดยโอกาสนี้ มีผู�บริหารระดับสูงท่ีเกษียณอายุราชการในป* 2564 เข�ารับโล
เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ 

จำนวน 9 ราย ประกอบด�วย รองปลัดกระทรวงฯ 2 ท
าน ได�แก
 นายจเรศักด์ิ นันตะวงษM และนางอัษฎาพร 

ไกรพานนทM อธิบดี 2 หน
วยงาน ได�แก
 นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปVาไม� และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี และรองอธิบดี 3 หน
วยงาน ประกอบด�วย นายนิวัติ มณีขัติยM รองอธิบดีกรมทรัพยากร

ธรณี  นายสวัสด์ิ อ้ันเต�ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 3 ท
าน ได�แก
 

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา นายอธิวัฒนM สุคนธประดิษฐ และนายสายธิต สื่อประเสริฐสุข 

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได�มอบรางวัลเพชรจรัสแสง และรางวัลคนดีศรี สป. ให�แก
 นายบุญชอบ สุทธมนัส

วงษM หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงฯ  และรางวัลเพชรจรัสแสง ให�แก
 นางสาวพรศรี สุทธนารักษM รองอธิบดี

กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝZ[ง      

โดยในป* 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดำรงตำแหน
ง

ประเภทบริหารระดับสูง และระดับต�น ตำแหน
งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

ท่ีเกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ราย และมีข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดำรงตำแหน
งประเภทวิชาการ ระดับ



ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการ จำนวน 45 ราย      

สำหรับรางวัลข�าราชการพลเรือนดีเด
น รางวัล "เพชรจรัสแสง” บุคคลต�นแบบสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และรางวัล "คนดีศรี สป."  ประจำป*งบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู�บริหาร

ระดับสูง และผู�บริหารระดับต�น ท่ีได�รับรางวัลรวมจำนวนท้ังสิ้น 12 ท
าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“รมว.วราวุธ” ประชุมผู�บริหาร ทส. ย้ำ ต�องทำงานด�วยความโปร
งใส 

วันพุธ ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/251402 

“รมว.วราวุธ” ประชุมผู�บริหาร ทส.  ย้ำ ต�องทำงานด�วยความโปร
งใส ยึดผลประโยชนMของประชาชนเปKนท่ีตั้ง   

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปKนประธาน

การประชุมผู�บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ครั้งท่ี 4/2564  ณ ห�องประชุมชั้น 17 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และผ
านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี 

นายอนุชา สะสมทรัพยM ผู�ช
วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายยุทธพล อังกินันทนM ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว
าการ

กระทรวงฯ นายจตุพร บุรุษพัฒนM ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) พร�อมด�วย 

รองปลัดกระทวงฯ ผู�ตรวจราชการกระทรวงฯ และ ผู�บริหารระดับสูงหน
วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เข�าร
วมประชุม โดยมีวาระพิเศษ คือ การแสดงความยินดีและกล
าว

ต�อนรับ นายอนุชา สะสมทรัพยM ผู�ช
วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ตลอดจนการขอบคุณผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี

ทุกหน
วยงานท่ีได�ทำงานร
วมกันมาตลอดท้ังป* การแสดงความยินดีกับผู�ท่ีจะครบเกษียณอายุราชการในป* 2564 

รวมท้ังผู�ได�รับการเลื่อนระดับตำแหน
งและได�รับตำแหน
งใหม
      

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได�เน�นย้ำถึงนโยบายการทำงาน ท่ีได�ให�ความสำคัญกับการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษM ในพระบรมราชูปถัมภM และมูลนิธิภู

บดินทรM ในพระบรมราชูปถัมภM ตลอดจนกำชับให�เข�มงวด และเคร
งครัดในการลาดตระเวนพ้ืนท่ีเพ่ือปlองกัน

การบุกรุกปVา ท้ังนี้ ยังได�มอบนโยบายให�ทุกหน
วยงานในสังกัด สร�างการมีส
วนร
วมในการปฏิบัติงาน ตาม

นโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” และ “ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4” ทำงานด�วยความทุ
มเท รวดเร็ว โปร
งใส ภายใต�

กฎระเบียบท่ีถูกต�องอย
างเคร
งครัด มีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชนMและความสุขของพ่ีน�องประชาชนเปKนท่ีต้ัง      

นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได�เผยถึง ผลงานสำคัญ ในรอบป* 2564 อาทิ ความสำเร็จของการข้ึนทะเบียนปVาแก
ง

กระจานเปKนมรดกโลก และการประกาศให�ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
 เปKนพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลแห
งใหม




ของโลก รวมท้ัง ผลการดำเนินงานจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือเปKนของขวัญป*ใหม


ให�พ่ีน�องประชาชน รวมถึงผลการปลูกปVา ภายใต�โครงการปลูกปVาและปlองกันไฟปVา ท่ีสามารถดำเนินงานได�

บรรลุเกินกว
าเปlาหมาย จำนวนมากกว
า 4 แสนไร
 ตลอดจนการลดลงของจุดความร�อน (Hot Spot) และ PM 

2.5 ในช
วงป*ท่ีผ
านมา เปKนต�น 


