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 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ครม.เคาะป
ดฝุ�น ช�อปดีมีคืน 'คนละครึ่ง'เฟส4 (เดลินิวส! 22 ธันวาคม 2564 หน�า 1,2) 

- ครม.เห็นชอบเด�ง'ธัญญา'พ�นเก�าอ้ีอธิบดีกรมอุทยานฯส4ง'รัชฎา'กุมบังเหียนแทน 

(แนวหน�า 22 ธันวาคม 2564 หน�า 1,2,10) 

ข�าวเว็บไซต* 

ซานตาตู4 มอบของขวัญป<ใหม4 2565 บ๊ิกลอต 

(ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 21 ธันวาคม 2564)  https://www.prachachat.net/politics/news-826416 

“วราวุธ” มอบของขวัญป<ใหม4’65 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย สนองนโยบายรัฐบาล เปVดอ4าวมาหยา 1 มกรา เข�าอุทยานฯ
ฟรี แจกท่ีดินทํากิน และเปVดป�านันทนาการ 

(มติชน วันท่ี 21 ธันวาคม 2564) https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3097654 

“วราวุธ” มอบของขวัญป<ใหม4’65 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย สนองนโยบายรัฐบาล 

(บ�านเมือง วันอังคาร ท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/263273 

“วราวุธ” เผยเตรียมเปVดอุทยานแห4งชาติให�เข�าฟรี พร�อมสั่งทุกหน4วยงานให�บริการปชช.เปdนของขวัญป<ใหม4 

(สยามรัฐออนไลน!  21 ธันวาคม 2564)  https://siamrath.co.th/n/307525 

“วราวุธ” เผยเตรียมเปVดอุทยานแห4งชาติให�เข�าฟรี แต4จํากัดจํานวนนักท4องเท่ียว พร�อมสั่งทุกหน4วยงานให�บริการ
ประชาชนเปdนของขวัญป<ใหม4 

(ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 21 ธ.ค. 2564) https://www.thansettakij.com/politics/507437 

วราวุธ สั่ง เปVดหน4วยงานเปdนท่ีพักริมทางท่ัวประเทศ ของขวัญป<ใหม4จากกระทรวงทรัพย!ฯ 

(มติชน วันท่ี 21 ธันวาคม 2564) https://www.matichon.co.th/politics/news_3096704 

ป<ใหม4นี้เฮ! 'ทส.'เตรียมเปVด'อุทยานฯ'ให�เข�าฟรี ย้ําจํากัดจํานวนนทท.-ต�องจองล4วงหน�า 

(แนวหน�า วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564)   https://www.naewna.com/politic/623537 

ครม.เด�ง“ธัญญา เนติธรรมกุล”พ�นอธิบดีอุทยานฯ“รัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา”อธิบดีส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมมาแทน 

(มติชน วันท่ี 21 ธันวาคม 2564)  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3097279 

ม.เกษตรฯ ชวน เช็ค ชิม ช�อป แชร!ผลิตภัณฑ!ดี นวัตกรรมเด4น 21-22 ธ.ค.นี้ 

(สยามรัฐออนไลน!  21 ธันวาคม 2564)  https://siamrath.co.th/n/307747 
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ซานตาตู� มอบของขวัญป�ใหม� 2565 บ๊ิกลอต 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 https://www.prachachat.net/politics/news-826416 
ครม. แจกของขวัญป�ใหม� 2565 ยกเว�นค�าเช�าท่ีกรมธนารักษ" 3 เดือน ลดดอกเบ้ีย กยศ. ยกเว�นค�าผ�านทางมอเตอร"

เวย"หมายเลข 7 – หมายเลข 9 ขสมก.จัดรถเมล"ฟรี สวดมนต"ข�ามป� 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า ท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติไดGรับทราบการดําเนินโครงการเพ่ือมอบของขวัญป�ใหม� 2565 ใหGแก�ประชาชน ของ
กระทรวงและส�วนราชการหลายหน�วยงาน 
ซ่ึงเปLนไปตามขGอสั่งการของ พล.อ.ประยุทธM จันทรMโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ท่ีไดGสั่งการใหGแต�ละหน�วยงาน
มอบของขวัญป�ใหม� เพ่ือเปLนกําลังใจแก�ประชาชนในช�วงเทศกาลป�ใหม�และแบ�งเบาภาระในช�วงท่ียังไดGรับผลกระทบจากโค
วิด-19 ดังนี้ 
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษMมีมาตรการใหGความช�วยเหลือผูGเช�าท่ีราชพัสดุ ไดGแก� 1.ยกเวGนการเรียกเก็บค�าเช�า ป� พ.ศ.
2565(ไม�รวมค�าเช�าช�วง) สําหรับผูGเช�าเพ่ือประกอบการเกษตร ซ่ึงเปLนผูGเช�าชั้นดี ไม�มีภาระค�าเช�าคGางจ�าย ส�วนผูGเช�าท่ีชําระ
ค�าเช�าป� 2565 ไปแลGวใหGผลักไปเปLนค�าเช�าป� 2566 แทน 
2.ยกเวGนเรียกเก็บค�าเช�า 3 เดือน(ไม�รวมค�าเช�าช�วง) ต้ังแต�เดือนมี.ค.-พ.ค.65 สําหรับผูGเช�าอาคารราชพัสดุและเพ่ือ
ประโยชนMอย�างอ่ืน โดยผูGประสงคMเขGาร�วมมาตรการนี้ตGองยื่นคํารGองต�อกองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพฯและสํานักงานธนา
รักษMพ้ืนท่ี 76 พ้ืนท่ี ส�วนผูGเช�าท่ีคGางค�าเช�าและตGองการเขGาร�วมโครงการนี้จะตGองชําระค�าเช�าท่ีคGางภายในวันท่ี 28 ก.พ. 65 
พรGอมกันนี้ กองทุนกูGยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) ไดGขยายระยะเวลามาตรการลดหย�อนหนี้จากเดิมท่ีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 เปLน
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 65 ประกอบดGวย ลดดอกเบ้ีย รGอยละ100 กรณีผูGกูGยืมเงินทุกกลุ�มชําระหนี้ปWดบัญชี, ลดดอกเบ้ียรGอยละ 80 
กรณีผูGกูGยืมเงินกลุ�มก�อนฟZองคดีท่ีมาชําระหนี้ใหGมีสถานะปกติ, ลดดอกเบ้ียปรับเหลือรGอยละ 0.5 กรณีผูGกูGยืมท่ียังไม�ถูก
ดําเนินคดีและไม�สามารถชําระหนี้ตามกําหนด ลดเงินตGน รGอยละ5 กรณีผูGไม�เคยเปLนผูGผิดนัดชําระและปWดบัญชีคราวเดียว 
และลดดอกเบ้ียจากรGอยละ 1 เหลือรGอยละ 0.01 สําหรับผูGท่ีอยู�ระหว�างการชําระและไม�ผิดนัด 
สํานักงาน คปภ. มอบกรมธรรมMประกันภัยคุGมครองผูGประสบภัยจากรถ จํานวน 10,000 ฉบับ โดยประชาชนสามารถ
ลงทะเบียนรับกรมธรรมMไดGโดยไม�มีค�าใชGจ�าย ต้ังแต�วันนี้ – 28 ก.พ.65 ท่ีเว็บไซตM www.พรบรุกท่ัวไทย.com ขณะท่ี
กองทุนการออมแห�งชาติ(กอช.) มอบกรมธรรมMประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคล(กรณีเสียชีวิต) ใหGกับสมาชิก กอช. รวม 15,000 
กรมธรรมM โดยการสนับสนุนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 5,000 กรมธรรมM และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 
จํานวน 10,000 กรมธรรมM ซ่ึง กอช. จะดําเนินการติดต�อสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือมอบกรมธรรมMดังกล�าวต�อไป 



น.ส.ไตรศุลี กล�าวว�า กระทรวงคมนาคมไดGมอบของขวัญป�ใหม�ใหGประชาชนผ�านหลายโครงการ อาทิ 1.ยกเวGนการจัดเก็บ
ค�าธรรมเนียมผ�านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางกาญจนาภิเษก ทางเฉลิม
มหานคร ทางทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุรรัถยา ต้ังแต�วันท่ี 30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 
ขสมก. จัดรถ ใหGบริการฟรีงานสวดมนตMขGามป�วันข้ึนป�ใหม� 65, บริการท่ีจอดรถฟรี ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท�า
อากาศยานภูเก็ต, ลดค�าผ�านทางทางพิเศษฉลองรัช 10 บาท ใหGกับรถทุกประเภท ตลอดป� 65, ลดค�าโดยสารรถ บขส. 
10% ทุกเสGนทาง สําหรับผูGท่ีจองต๋ัวผ�าน Application E-Ticket และทาง Website เพ่ือใชGเดินทางต้ังแต� 20 ธ.ค. 64 – 
20 ธ.ค. 65, ขยายเวลาเปWดใหGบริการขGามป�สําหรับรถไฟฟZา MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) และสายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม�วง) และรถไฟฟZาชานเมืองสายสีแดง, ขายคูปองทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลลMเวยM) ในราคาพิเศษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม จะเปWดอ�าวมาหยา อุทยานแห�งชาติหาดนพรัตนMธารา-หมู�เกาะพีพี เพ่ือ
บริการนักท�องเท่ียวในวันท่ี 1 ม.ค. 65 ยกเวGนค�าบริการเขGาอุทยานแห�งชาติ 133 แห�ง ระหว�าง 31 ธ.ค.64-1ม.ค.65 
นอกจากนี้ยังยกเวGนค�าบริการเขGาเขตรักษาพันธุMสัตวMปiาท่ัวประเทศในวันสําคัญตลอดป� 2565 นอกจากนี้ หน�วยงานของ
กระทรวงฯ ยังไดGจัดสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนบนถนนสายหลักและสายรองตลอดเทศกาลป�ใหม� ต้ังจุด
ช�วยเหลืออํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว เปLนตGน 
ทางดGานกระทรวงพาณิชยM ก็มีหลายมาตรการดGวยกัน อาทิ โครงการพาณิชยMลดราคาช�วยประชาชน “New Year Grand 
Sale 2022” โดยร�วมกับเอกชนหGางคGาปลีก คGาส�ง หGางทGองถ่ิน หGางสรรพสินคGา รGานสะดวกซ้ือ ธนาคาร สมาคม
โรงพยาบาล โรงแรม ศูนยMบริการรถยนตM ปqrมน้ํามัน และแพลตฟอรMม ท่ัวประเทศ 30,575 แห�ง สินคGา 25,000 รายการ 
บริการ 500 รายการ และแพลตฟอรMมมากกว�า 11 ลGานรายการ ในการลดราคาจําหน�ายสินคGาอุปโภคบริโภคสูงสุด 86% 
ระหว�างวันท่ี 15 ธ.ค.64-31 ม.ค. 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” มอบของขวัญป<ใหม4’65 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย สนองนโยบายรัฐบาล เปVดอ4าวมาหยา 1 มกรา เข�าอุทยานฯ
ฟรี แจกท่ีดินทํากิน และเปVดป�านันทนาการ 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3097654 

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว4าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปVดเผย
ว4า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เตรียมมอบของขวัญป<ใหม4 2565 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย ภายใต�
นโยบายของรัฐบาล ท่ีได�มอบหมายให�ทุกกระทรวงเร4งดําเนินการจัดทําแผนงานต4างๆ เพ่ือเปdนของขวัญป<ใหม4 ให�กับ
ประชาชน     

ของขวัญป<ใหม4ของ ทส. ท่ีจะมอบให�กับพ่ีน�องคนไทย จะแบ4งออกเปdน 2 ช4วง ได�แก4  

ของขวัญสร�างสุขช4วงเทศกาลป<ใหม4 ได�แก4 การส4งเสริมการเปVดประเทศ กระตุ�นเศรษฐกิจการท4องเท่ียว โดยการเปVดอ4าวมา
หยา อุทยานแห4งชาติหาดนพรัตน!ธารา – หมู4เกาะพีพี บริการนักท4องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต4างชาติ ในวันท่ี 1 ม.ค. 
2565 อีกท้ัง ฟรีค4าเข�าอุทยานแห4งชาติ ท้ัง 133 แห4ง และแหล4งท4องเท่ียวทางธรรมชาติ  ท้ังพิพิธภัณฑ!ธรณีวิทยา 5 
แห4ง และสวนพฤกษศาสตร! 2 แห4ง วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค.2565 ตลอดจน งดเว�นค4าเข�าชมการแสดงช�าง 10% 
สําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ ท่ีสถาบันคชบาลแห4งชาติฯ และการจัดต้ังป�านันทนาการ อีก 10 แห4ง ได�แก4 ป�านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร!เวง จ.ยะลา ป�านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ ป�านันทนาการ น้ําตกเขาอีโต� จ.ปราจีนบุรี ป�า
นันทนาการบ4อสิบสอง จ.พะเยา ป�านันทนาการน้ําพุร�อนโป�งปูเฟvอง จ.เชียงราย  ป�านันทนาการ   ดงรอยเท�าอาร!โคซอร! 
จ.เพชรบูรณ! ป�านันทนาการภูผาหินบ�านมุง จ.พิษณุโลก ป�านันทนาการถํ้าสิงห!  จ.อุดรธานี      ป�านันทนาการโบกลึก จ.
อุบลราชธานี และ ป�านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง 

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถจอดรถได�ฟรี ท่ีสวนสัตว! ท้ัง 6 แห4ง และโครงการคชอาณาจักร  จ.สุรินทร! พร�อมรับชม
กิจกรรมพิเศษต4างๆ มากมาย อาทิ การชม “หมีแพนด�าหลินฮุ4ย” ออกสวนหลังบ�านรับลมหนาว (Panda in winter) 
ระหว4างวันท่ี 16 ธ.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565  กิจกรรม KHAOKHEOW COUNTDOWN นอนเต็นท! ดูดาว ชมสัตว!
กลางคืน กิจกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat กิจกรรม Sky Walk  Flora  View สวนสัตว!ขอนแก4น 
กิจกรรมมาสคอตพาเพลิน สวนสัตว!อุบลราชธานี และ “มิสเตอร!จ�อนชวนเท่ียวแจกกล4องสุ4ม ลุ�นรับของขวัญวันป<ใหม4” 
สวนสัตว!สงขลา เปdนต�น 

อีกท้ัง ยังเตรียมแจก 11 ล�านกล�าไม� ให�กับพ่ีน�องประชาชน ประกอบด�วย กล�าไม�บก 10 ล�านกล�า 10 ชนิด โดย แจก 1 
ล�านกล�า วันท่ี 25 ธ.ค.2564 และ อีก 9 ล�านกล�า ในวันท่ี 1 ม.ค. 2565 เปdนต�นไป พร�อมเมล็ดไม�มีค4าและผลิตภัณฑ!
จากป�าชุมชน ตลอดจน แจกกล�าไม�ป�าชายเลน อีก 1 ล�านกล�า ต้ังแต4 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565 พร�อมสุขสนุกไปกับ
กิจกรรมป�าในเมือง และการรับส4วนลดค4าบริการบ�านพักในสถาบันคชบาลแห4งชาติฯ สวนป�าเขากระยาง และสวนป�าแม4
ละเมา – แม4สอด การรับส4วนลดค4าเฟอร!นิเจอร! ผลิตภัณฑ!ไม� และผลิตภัณฑ! 132 ชุมชน เครือข4าย BEDO รวมท้ังการรับ



บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต! ตรวจวัดควันดํา ได�ฟรี ในเขต กทม. และส4วนภูมิภาค 16 จังหวัด ในวันท่ี 9 ม.ค.
2565  โดยคาราวานสิ่งแวดล�อม และการรับบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบ้ืองต�น โดยไม4เสียค4าใช�จ4าย ตลอด
เดือน ม.ค.2565 ท่ีสําคัญ เดินทางอุ4นใจตลอดเส�นทาง ด�วยบริการจุดแวะพักบนถนนสายหลักและถนนสายรอง ท้ังการ
จัดต้ังศูนย!ช4วยเหลือและอํานวยความสะดวกนักท4องเท่ียวบริเวณชายฝ
�งทะเล (สทช.1-10) ระหว4างวันท่ี 29 ธ.ค. 2564 
– 4 ม.ค.2565 และการจัดต้ัง 4 ศูนย!บริการอากาศยานรองรับสถานการณ!ฉุกเฉินระหว4างวันท่ี 25 ธ.ค. 2564 – 3 
ม.ค. 2565 พร�อมให�บริการน้ําด่ืมสะอาดฟรี บนถนนสายหลัก 

ของขวัญสร�างสุขตลอดป< 2565 ได�แก4 การจัดท่ีดินอยู4อาศัย/ทํากินให�ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพ้ืนท่ีป�าสงวน
แห4งชาติ จํานวน 3.67 ล�านไร4และพ้ืนท่ีป�าชายเลน 23 จังหวัดชายฝ
�งทะเล จํานวน12,047 ไร4 รวมท้ังการจัดหา พัฒนา
แหล4งน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภค โดยจัดหาและพัฒนาแหล4งน้ํา โครงการอนุรักษ!ฟv�นฟู พัฒนาแหล4งน้ําและบริหารจัดการน้ํา 
จํานวน 97 แห4ง ครัวเรือนได�รับประโยชน! 27,875 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 83,111 ไร4  โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา จํานวน 122 แห4ง ครัวเรือนได�ประโยชน! 21,316 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 74,331 
ไร4 ตลอดจนการจัดหาและพัฒนาแหล4งน้ําบาดาล จํานวน 1,247 แห4ง ประชาชนได�ประโยชน! 247,676 ครัวเรือน/
990,704 ราย 

นอกจากนี้ ยังได�เตรียมมอบทุนสิ่งแวดล�อมสนับสนุนโครงการโคกหนองนาโมเดล วงเงิน  50 ล�านบาท ส4งเสริมเครือข4าย 
ทสม.ท่ัวประเทศ จํานวน 100 โครงการ ตลอดจนการส4งเสริมความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมผ4าน
แอพพลิเคชั่น Green Digital Library และ Application คํานวณการปล4อยก�าซเรือนกระจกสําหรับกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันของบุคคล ซ่ึงจะทําให�ประชาชนทราบถึงปริมาณการปล4อยก�าซเรือนกระจกจากการใช�ชีวิตประจําวันในรอบ
หนึ่งป<ท่ีผ4านมา เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช4วยกันลดก�าซเรือนกระจก โดยของขวัญท้ังหมดนี้ เปdนความต้ังใจของ
รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีต�องการสร�างความสุขให�กับพ่ีน�องคนไทย เพ่ือพ่ีน�องคนไทยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม4 ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” มอบของขวัญป<ใหม4’65 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย สนองนโยบายรัฐบาล 

วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/263273 

เปVดอ4าวมาหยา 1 มกรา เข�าอุทยานฯฟรี แจกท่ีดินทํากิน และเปVดป�านันทนาการ  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว4าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปVดเผยว4า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เตรียมมอบของขวัญป<ใหม4 2565 สร�างสุขให�พ่ีน�องคนไทย ภายใต�นโยบายของ
รัฐบาล ท่ีได�มอบหมายให�ทุกกระทรวงเร4งดําเนินการจัดทําแผนงานต4างๆ เพ่ือเปdนของขวัญป<ใหม4 ให�กับประชาชน        

ของขวัญป<ใหม4ของ ทส. ท่ีจะมอบให�กับพ่ีน�องคนไทย จะแบ4งออกเปdน 2 ช4วง ได�แก4   

1. ของขวัญสร�างสุขช4วงเทศกาลป<ใหม4 ได�แก4 การส4งเสริมการเปVดประเทศ กระตุ�นเศรษฐกิจการท4องเท่ียว โดยการเปVดอ4าว
มาหยา อุทยานแห4งชาติหาดนพรัตน!ธารา - หมู4เกาะพีพี บริการนักท4องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต4างชาติ ในวันท่ี 1 ม.ค. 
2565 อีกท้ัง ฟรีค4าเข�าอุทยานแห4งชาติ ท้ัง 133 แห4ง และแหล4งท4องเท่ียวทางธรรมชาติ  ท้ังพิพิธภัณฑ!ธรณีวิทยา 5 
แห4ง และสวนพฤกษศาสตร! 2 แห4ง วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค.2565 ตลอดจน งดเว�นค4าเข�าชมการแสดงช�าง 10% 
สําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ ท่ีสถาบันคชบาลแห4งชาติฯ และการจัดต้ังป�านันทนาการ อีก 10 แห4ง ได�แก4 ป�านันทนาการ
ทะเลหมอกอัยเยอร!เวง จ.ยะลา ป�านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ ป�านันทนาการ น้ําตกเขาอีโต� จ.ปราจีนบุรี ป�า
นันทนาการบ4อสิบสอง จ.พะเยา ป�านันทนาการน้ําพุร�อนโป�งปูเฟvอง จ.เชียงราย  ป�านันทนาการ   ดงรอยเท�าอาร!โคซอร! 
จ.เพชรบูรณ! ป�านันทนาการภูผาหินบ�านมุง จ.พิษณุโลก ป�านันทนาการถํ้าสิงห!  จ.อุดรธานี      ป�านันทนาการโบกลึก จ.
อุบลราชธานี และ ป�านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง    

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถจอดรถได�ฟรี ท่ีสวนสัตว! ท้ัง 6 แห4ง และโครงการคชอาณาจักร  จ.สุรินทร! พร�อมรับชม
กิจกรรมพิเศษต4างๆ มากมาย อาทิ การชม “หมีแพนด�าหลินฮุ4ย” ออกสวนหลังบ�านรับลมหนาว (Panda in winter) 
ระหว4างวันท่ี 16 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565  กิจกรรม KHAOKHEOW COUNTDOWN นอนเต็นท! ดูดาว ชมสัตว!
กลางคืน กิจกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat กิจกรรม Sky Walk  Flora  View สวนสัตว!ขอนแก4น 
กิจกรรมมาสคอตพาเพลิน สวนสัตว!อุบลราชธานี และ “มิสเตอร!จ�อนชวนเท่ียวแจกกล4องสุ4ม ลุ�นรับของขวัญวันป<ใหม4” 
สวนสัตว!สงขลา เปdนต�น       

อีกท้ัง ยังเตรียมแจก 11 ล�านกล�าไม� ให�กับพ่ีน�องประชาชน ประกอบด�วย กล�าไม�บก 10 ล�านกล�า 10 ชนิด โดย แจก     
1 ล�านกล�า วันท่ี 25 ธ.ค.2564 และ อีก 9 ล�านกล�า ในวันท่ี 1 ม.ค. 2565 เปdนต�นไป พร�อมเมล็ดไม�มีค4าและ
ผลิตภัณฑ!จากป�าชุมชน ตลอดจน แจกกล�าไม�ป�าชายเลน อีก 1 ล�านกล�า ต้ังแต4 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565 พร�อมสุขสนุกไป
กับกิจกรรมป�าในเมือง และการรับส4วนลดค4าบริการบ�านพักในสถาบันคชบาลแห4งชาติฯ สวนป�าเขากระยาง และสวนป�า



แม4ละเมา - แม4สอด การรับส4วนลดค4าเฟอร!นิเจอร! ผลิตภัณฑ!ไม� และผลิตภัณฑ! 132 ชุมชน เครือข4าย BEDO รวมท้ังการ
รับบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต! ตรวจวัดควันดํา ได�ฟรี ในเขต กทม. และส4วนภูมิภาค 16 จังหวัด ในวันท่ี 9 
ม.ค.2565  โดยคาราวานสิ่งแวดล�อม และการรับบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบ้ืองต�น โดยไม4เสียค4าใช�จ4าย 
ตลอดเดือน ม.ค.2565 ท่ีสําคัญ เดินทางอุ4นใจตลอดเส�นทาง ด�วยบริการจุดแวะพักบนถนนสายหลักและถนนสายรอง ท้ัง
การจัดต้ังศูนย!ช4วยเหลือและอํานวยความสะดวกนักท4องเท่ียวบริเวณชายฝ
�งทะเล (สทช.1-10) ระหว4างวันท่ี 29 ธ.ค. 
2564 - 4 ม.ค.2565 และการจัดต้ัง 4 ศูนย!บริการอากาศยานรองรับสถานการณ!ฉุกเฉินระหว4างวันท่ี 25 ธ.ค. 2564 
- 3 ม.ค. 2565 พร�อมให�บริการน้ําด่ืมสะอาดฟรี บนถนนสายหลัก      

2. ของขวัญสร�างสุขตลอดป< 2565 ได�แก4 การจัดท่ีดินอยู4อาศัย/ทํากินให�ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพ้ืนท่ีป�า
สงวนแห4งชาติ จํานวน 3.67 ล�านไร4และพ้ืนท่ีป�าชายเลน 23 จังหวัดชายฝ
�งทะเล จํานวน12,047 ไร4 รวมท้ังการจัดหา 
พัฒนาแหล4งน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภค โดยจัดหาและพัฒนาแหล4งน้ํา โครงการอนุรักษ!ฟv�นฟู พัฒนาแหล4งน้ําและบริหาร
จัดการน้ํา จํานวน 97 แห4ง ครัวเรือนได�รับประโยชน! 27,875 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 83,111 ไร4  โครงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา จํานวน 122 แห4ง ครัวเรือนได�ประโยชน! 21,316 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 
74,331 ไร4 ตลอดจนการจัดหาและพัฒนาแหล4งน้ําบาดาล จํานวน 1,247 แห4ง ประชาชนได�ประโยชน! 247,676 
ครัวเรือน/990,704 ราย      

นอกจากนี้ ยังได�เตรียมมอบทุนสิ่งแวดล�อมสนับสนุนโครงการโคกหนองนาโมเดล วงเงิน  50 ล�านบาท ส4งเสริมเครือข4าย 
ทสม.ท่ัวประเทศ จํานวน 100 โครงการ ตลอดจนการส4งเสริมความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมผ4าน
แอพพลิเคชั่น Green Digital Library และ Application คํานวณการปล4อยก�าซเรือนกระจกสําหรับกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันของบุคคล ซ่ึงจะทําให�ประชาชนทราบถึงปริมาณการปล4อยก�าซเรือนกระจกจากการใช�ชีวิตประจําวันในรอบ
หนึ่งป<ท่ีผ4านมา เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช4วยกันลดก�าซเรือนกระจก โดยของขวัญท้ังหมดนี้ เปdนความต้ังใจของ
รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีต�องการสร�างความสุขให�กับพ่ีน�องคนไทย เพ่ือพ่ีน�องคนไทยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนววิถีใหม4 ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เผยเตรียมเปVดอุทยานแห4งชาติให�เข�าฟรี พร�อมสั่งทุกหน4วยงานให�บริการปชช.เปdนของขวัญป<ใหม4 

 สยามรัฐออนไลน!  21 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/307525 

วันท่ี 21 ธ.ค. 64 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล4าวว4า สําหรับ
ของขวัญป<ใหม4ของกระทรวงจะเปVดให�ประชาชนเข�าชมอุทยานแห4งชาติฟรีในช4วงเทศกาลป<ใหม4 แต4ขอเรียนกับประชาชน
ว4า แม�จะเปVดให�เข�าฟรี แต4จะต�องเข�าแบบจํากัด ซ่ึงเรายังมีการจํากัดนักท4องเท่ียวในแต4ละแห4ง โดยให�มีการจองล4วงหน�า 
เราไม4อยากให�เกิดเหตุการณ!เม่ือท4านเตรียมตัวไปเท่ียวป<ใหม4แล�ว แต4อุทยานแห4งชาติเต็มไม4สามารถเข�าไปได� และขอให�
ระมัดระวังรักษาวินัยรักษาความสะอาดและไม4นําสิ่งของมึนเมาเข�าไปในเขตอุทยานแห4งชาติ ขณะท่ีกรมป�าไม�จะมีการมอบ
ต�นกล�าพันธุ!ไม�ให�กับประชาชนฟรีเพ่ือช4วยลดมลภาวะ ท้ังนี้หน4วยงานต4างๆ ของกระทรวงท่ีตั้งอยู4ตลอดเส�นทางการ
เดินทางของประชาชนท้ังประเทศ จะเปVดสํานักงานคอยให�บริการประชาชน ท้ังการพักริมทางหรือเข�าห�องน้ํา นอกจากนี้
กรมทรัพยากรธรณี จะเปVดให�บริการตรวจสอบอัญมณีฟรี รวมถึงองค!การสวนพฤกษศาสตร! จะเปVดให�เข�าฟรีและมอบพันธุ!
กล�วยไม�ให�กับประชาชน ซ่ึงท้ังหมดจะนําเสนอเข�าคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาในวันนี้ 

นอกจากนี้ ผู�สื่อข4าวรายงาน ในการประชุมครม.วันนี้ หลายกระทรวง หลายหน4วยงานเตรียมเสนอของขวัญป<ใหม4ป< 65 
อาทิกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมถึงกระทรวงมหาดไทย เตรียมชง 12 ของขวัญ อาทิ การลดอัตราดอกเบ้ียโรงจํานําโรงจํานํา ลดค4าติดต้ังมิเตอร!
น้ําประปา ในส4วนกระทรวงคมนาคม เช4นการยกเว�นค4าผ4านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุข
สวัสด์ิ) ในช4วงเทศกาลป<ใหม4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เผยเตรียมเปVดอุทยานแห4งชาติให�เข�าฟรี แต4จํากัดจํานวนนักท4องเท่ียว พร�อมสั่งทุกหน4วยงานให�บริการประชาชน
เปdนของขวัญป<ใหม4 

https://www.thansettakij.com/politics/507437 

วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล4าวว4า สําหรับ
ของขวัญป<ใหม4ของกระทรวงจะเปVดให�ประชาชนเข�าชมอุทยานแห4งชาติฟรีในช4วงเทศกาลป<ใหม4 แต4ขอเรียนกับประชาชน
ว4า แม�จะเปVดให�เข�าฟรี แต4จะต�องเข�าแบบจํากัด ซ่ึงเรายังมีการจํากัดนักท4องเท่ียวในแต4ละแห4ง โดยให�มีการจองล4วงหน�า 
เราไม4อยากให�เกิดเหตุการณ!เม่ือท4านเตรียมตัวไปเท่ียวป<ใหม4แล�ว แต4อุทยานแห4งชาติเต็มไม4สามารถเข�าไปได� และขอให�
ระมัดระวังรักษาวินัยรักษาความสะอาดและไม4นําสิ่งของมึนเมาเข�าไปในเขตอุทยานแห4งชาติ ขณะท่ีกรมป�าไม�จะมีการมอบ
ต�นกล�าพันธุ!ไม�ให�กับประชาชนฟรีเพ่ือช4วยลดมลภาวะ  

เตรียมเปVดอุทยานแห4งชาติ ให�เข�าฟรี รับป<ใหม4 

ท้ังนี้หน4วยงานต4างๆ ของกระทรวงท่ีตั้งอยู4ตลอดเส�นทางการเดินทางของประชาชนท้ังประเทศ จะเปVดสํานักงานคอย
ให�บริการประชาชน ท้ังการพักริมทางหรือเข�าห�องน้ํา นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณี จะเปVดให�บริการตรวจสอบอัญมณีฟรี 
รวมถึงองค!การสวนพฤกษศาสตร! จะเปVดให�เข�าฟรีและมอบพันธุ!กล�วยไม�ให�กับประชาชน ซ่ึงท้ังหมดจะนําเสนอเข�า
คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาในวันนี้ 

นอกจากนี้ ผู�สื่อข4าวรายงาน ในการประชุมครม.วันนี้ หลายกระทรวง หลายหน4วยงานเตรียมเสนอของขวัญป<ใหม4ป< 65 
อาทิกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมถึงกระทรวงมหาดไทย เตรียมชง 12 ของขวัญ อาทิ การลดอัตราดอกเบ้ียโรงจํานําโรงจํานํา ลดค4าติดต้ังมิเตอร!
น้ําประปา ในส4วนกระทรวงคมนาคม เช4นการยกเว�นค4าผ4านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุข
สวัสด์ิ) ในช4วงเทศกาลป<ใหม4 

 

 



 

วราวุธ สั่ง เปVดหน4วยงานเปdนท่ีพักริมทางท่ัวประเทศ ของขวัญป<ใหม4จากกระทรวงทรัพย!ฯ 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_3096704 

วราวุธ ชง ครม. ก.ทส. มอบของขวัญป<ใหม4 เปVดหน4วยงานเปdนท่ีพักริมทางตลอดเส�นทางท่ัวประเทศ กรมอุทยาน 
ท4องเท่ียวแบบนิวนอร!มอล เข�มมาตรการสธ. กรมทรัพยากรธรณีรับตรวจเพชร-อัญมณี ฟรี 

เม่ือเวลา 08.20 น. วันท่ี 21 ธันวาคม ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว4าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�สัมภาษณ!ถึงกรณีท่ีพล.อ.ประยุทธ! จันทร!โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว4าการ
กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให�แต4กระทรวงฯพิจารณาเตรียมของขวัญป<ใหม4ให�แก4ประชาชน ว4า กระทรวงทรัพยฯจะเสนอ
ครม.ว4าจะมอบของขวัญป<ใหม4ให�แก4ประชาชน ประกอบด�วย กรมอุทยานจะเปVดให�เข�าฟรีช4วงป<ใหม4 แต4ขอย้ําว4าการเข�าฟรี
นั้นจะเปdนการจํากัดจํานวนปริมาณนักท4องเท่ียวท่ีจะเข�าแต4ละอุทยานเช4นเดิม ดังนั้น ขอความกรุณาผู�เดินทางไป
ลงทะเบียนผ4านแอปพลิเคชัน QueQ เพราะไม4ต�องการให�ไปเท่ียวป<ใหม4แล�วท่ีพักเต็ม อีกท้ังการเท่ียวอุทยานขอให�รักษา
วินัยยึดตามระเบียบ เช4น รักษาความสะอาด ไม4ขับรถเร็ว หรือนําสิ่งของมึนเมาเข�าพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันกรมป�าไม� จะมอบ
กล�าไม�ให�ประชาชนเพ่ือไปปลูก เพ่ิมป�าให�กับประเทศ ลดปริมาณคาร!บอน เพ่ิมออกซิเจน และลดมลภาวะ ส4วนกรม
ทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หน4วยงานต4างๆของกระทรวงฯ ตลอดเส�นทางการเดินทางท่ัวประเทศเราจะ
เปVดให�หน4วยงานของกรมทรัพย!ฯ ให�เปdนท่ีพักริมทาง โดยประชาชนสามารถแวะเข�าห�องน้ํา ด่ืมกาแฟ พักผ4อนหย4อนใจได� 

นายวราวุธ กล4าวอีกว4า ส4วนกรมทรัพยากรธรณี จะเปVดบริการให�ตรวจสอบอัญมณีฟรี ดังนั้นทุกคนสามารถนําเครื่องเพชร
และอัญมณีไปตรวจสอบได� ขณะท่ีองค!การสวนพฤกษศาสตร! จะเปVดให�เข�าชมและมอบพรรณพืชไม�ให�เปdนของขวัญป<ใหม4
ด�วย นอกจากนี้จะกระทรวงจะเร4งดําเนินการเรื่องคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห4งชาติ (คทช.) เก่ียวกับการมอบพ้ืนท่ีทํา
กินให�เปdนของขวัญป<ใหม4กับประชาชน โดยจะเร4งดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีให�แล�วเสร็จ จํานวน 39 ล�านไร4ในปลายป<นี้เพ่ือส4ง
มอบให�กับประชาชนนําไปทํากินได�ในป< 65 

นายวราวุธ กล4าวอีกว4า ส4วนการจํากัดคนเข�าอุทยานเพ่ือป�องกันโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ!ใหม4โอมิครอน ทางกระทรวงฯยัง
ไม4มีมาตรการใดเพ่ิมเติม แต4ยังคงจํากัดจํานวนไม4ให�มีความหนาแน4นมากเกินไป และเน�นย้ําการดําเนินการตามมาตรการ
ด�านสาธารณสุข ท่ีแต4ละจังหวัดมีมาตรการต4างกันไป โดยตนได�ย้ําให�กรมอุทยานดําเนินการตามมาตรการของจังหวัด 

 

 

 

 



 

ป<ใหม4นี้เฮ! 'ทส.'เตรียมเปVด'อุทยานฯ'ให�เข�าฟรี ย้ําจํากัดจํานวนนทท.-ต�องจองล4วงหน�า 

วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564    https://www.naewna.com/politic/623537 

21 ธันวาคม 2564 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล4าวว4า สําหรับ
ของขวัญป<ใหม4ของกระทรวงจะเปVดให�ประชาชนเข�าชมอุทยานแห4งชาติฟรีในช4วงเทศกาลป<ใหม4 แต4ขอเรียนกับประชาชน
ว4า แม�จะเปVดให�เข�าฟรี แต4จะต�องเข�าแบบจํากัด ซ่ึงเรายังมีการจํากัดนักท4องเท่ียวในแต4ละแห4ง โดยให�มีการจองล4วงหน�า
เราไม4อยากให�เกิดเหตุการณ!เม่ือท4านเตรียมตัวไปเท่ียวป<ใหม4แล�ว แต4อุทยานแห4งชาติเต็มไม4สามารถเข�าไปได� และขอให�
ระมัดระวังรักษาวินัยรักษาความสะอาดและไม4นําสิ่งของมึนเมาเข�าไปในเขตอุทยานแห4งชาติ  

ขณะท่ีกรมป�าไม�จะมีการมอบต�นกล�าพันธุ!ไม�ให�กับประชาชนฟรีเพ่ือช4วยลดมลภาวะ ท้ังนี้หน4วยงานต4างๆ ของกระทรวงท่ี
ต้ังอยู4ตลอดเส�นทางการเดินทางของประชาชนท้ังประเทศ จะเปVดสํานักงานคอยให�บริการประชาชน ท้ังการพักริมทางหรือ
เข�าห�องน้ํา นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณี จะเปVดให�บริการตรวจสอบอัญมณีฟรี รวมถึงองค!การสวนพฤกษศาสตร! จะเปVด
ให�เข�าฟรีและมอบพันธุ!กล�วยไม�ให�กับประชาชน ซ่ึงท้ังหมดจะนําเสนอเข�าคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาในวันนี้ 

นอกจากนี้ ผู�สื่อข4าวรายงานว4าในการประชุมครม.วันนี้ หลายกระทรวง หลายหน4วยงานเตรียมเสนอของขวัญป<ใหม4ป< 65 
อาทิกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมถึงกระทรวงมหาดไทย เตรียมชง 12 ของขวัญ อาทิ การลดอัตราดอกเบ้ียโรงจํานําโรงจํานํา ลดค4าติดต้ังมิเตอร!
น้ําประปา ในส4วนกระทรวงคมนาคม เช4นการยกเว�นค4าผ4านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุข
สวัสด์ิ) ในช4วงเทศกาลป<ใหม4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครม.เด�ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ�นอธิบดีอุทยานฯ “รัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา” อธิบดีส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม มา
แทน 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3097279 

ครม.เด�ง “ธัญญา เนติธรรมกุล” พ�นอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังครองตําแหน4งมายาวนาน 6 ป< ต้ัง “รัชดา สุริยะกุล ณ 
อยุธยา” อธิบดีกรมส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม เปdนอธิบดีกรมอุทยานฯ “เฉลิมชัย ปาปะทา” รองปลัด ทส.เปdน อธิบดี
กรมส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ด�าน ปลัด ทส.โยกย�ายซี 9 จํานวน 22 ตําแหน4ง 

เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค.คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เสนอแต4งต้ัง
โยกย�ายข�าราชการระดับ 10 ให�นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห4งชาติ สัตว!ป�าและพันธุ!พืช ไปเปdน รองปลัด 
ทส. นายรัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ไปเปdน อธิบดีกรมอุทยานแห4งชาติฯ และนาย
เฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัด ทส.เปdน อธิบดีกรมส4งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

ขณะท่ีนายจตุพร บุรุษพัฒน! ปลัด ทส.ลงนามในคําสั่งแต4งต้ังโยกย�ายข�าราชการระดับ 9 จํานวน 22 ตําแหน4ง 
ประกอบด�วย นายองอาจ คณุตม!วงศ! ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล�อมจังหวัด(ทสจ.)ชัยนาท ไปเปdน ผอ.
ทสจ.พิจิตร นางชยาภร อามระดิษฐ! ผอ.ทสจ.ตาก เปdน ผอ.ทสจ.อุทัยธานี นายปVยะ หนูนิล ผอ. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ!
(สบอ.) ท่ี 13(สาขาลําปาง) เปdน ผอ.สบอ.ท่ี 8(ขอนแก4น) นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.ส4วนสํานักอุทยานแห4งชาติ สบอ.ท่ี 
3(บ�านโป�ง) เปdน ผอ.สบอ.ท่ี 9(อุบลราชธานี) นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ! นักวิชาการป�าไม� สํานักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ 
เปdน ผอ.สบอ.ท่ี 12(นครสวรรค!) นายเชาว! สวัสด์ิพุธรา สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี 4 กรมทรัพยากรน้ํา เปdนผู�ตรวจราชการ
กรมทรัพยากรน้ํา น.ส.อลิน ชินทรารักษ! นักวิเคราะห!นโยบายและแผน กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปdน ผอ.
สํานักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล นายประสิทธิ์ ท4าช�าง เจ�าพนักงานป�าไม� สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 2(
เชียงราย) เปdนผู�ตรวจราชการกรมป�าไม� น.ส.จันทิรา ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดล�อม กรมควบคุมมลพิษ เปdน ผอ.สํานักงาน
สิ่งแวดล�อมภาคท่ี 15(ภูเก็ต) 

นายอลงกรณ! เศรษฐเชื้อ เจ�าพนักงานป�าไม� สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 11(สุราษฎร!ธานี) เปdน ผอ.ทสจ.ป
ตตานี นาย
สยาม ช�างเนียม นักวิชาการป�าไม� กรมป�าไม� เปdน ผอ.ทสจ.มุกดาหาร นายณัฏฐ!นันท! ด4านอนุพันธ! นักวิชาการป�าไม� สํานัก
จัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1(ปราจีนบุรี) เปdน ผอ.ทสจ.สุรินทร! นายอุธร สุทธิมิตร นักวิชาการป�าไม� สํานักจัดการทรัพยากร
ป�าไม�ท่ี 13(สงขลา) เปdน ผอ.ทสจ.หนองบัวลําภู นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ นักวิชาการป�าไม� สํานักวิจัย เปdน ผอ.ทสจ.
อํานาจเจริญ นายวัฒนา ศักด์ิชูวงษ! นักวิชาการป�าไม� สํานักวิจัยฯ กรมอุทยานฯ เปd ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 16(
สงขลา) นาย กริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป�าไม� กรมอุทยานฯ เปdน ผอ.ทสจ.น4าน นายณัฐ โก4งเกษตร เจ�าพนักงานป�าไม� 
สบอ.ท่ี 6(สงขลา) กรมอุทยานฯ เปdน ผอ.ทสจ.ตรัง นายรุ4งโรจน! อัศวกุลธารินท! เจ�าพนักงานป�าไม� สบอ.ท่ี 3(บ�านโป�ง) 



เปdน ผอ.แม4ฮ4องสอน นายธนศาสตร! เวียงสารวิน นักวิชาการป�าไม� กรมอุทยานฯ เปdน ผอ.ทสจ.ยะลา นายเพ่ิมศักด์ิ คงแก�ว 
นักวิชาการป�าไม� สบอ.ท่ี 5(นครศรีธรรมราช) เปdน ผอ.ทสจ.ระนอง นายจุลกร เมืองแก�ว เจ�าพนักงานป�าไม4 สบอ.ท่ี 2(ศรี
ราชา) เปdน ผอ.ทสจ.เลย นายณรงค!พร ดูดด่ืม นักวิชาการป�าไม� สบอ.ท่ี 9(อุบลราชธานี) เปdน ผอ.ทสจ.อ4างทอง 

ผู�สื่อข4าวรายงานว4า สําหรับการโยกย�ายนายธัญญา ออกจากตําแหน4งอธิบดีกรมอุทยานฯ เปdนการโยกย�ายก4อนกําหนดท่ี
นายธัญญา จะพ�นจากตําแหน4งในวันท่ี 22 ก.พ.2565 อย4างไรก็ตาม การโยกย�ายครั้งนี้ถือเปdนการย�ายนอกฤดูกาลท่ีสร�าง
ความแปลกใจให�กับหลายฝ�าย และไม4มีใครคาดคิดมาก4อน 

ขณะเดียวกันหลังมีคําสั่งโยกย�ายปรากฎว4าบรรยากาศในกรมอุทยานฯ เปdนไปอย4างคึกคัก เพราะนายธัญญา อยู4ใน
ตําแหน4งมายาวนานถึง 6 ป<  สําหรับนายรัชดา เคยเปdน ผอ.สํานักอุทยานฯ มาก4อน ถือว4ารู�งานในกรมอุทยานฯ คนหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ม.เกษตรฯ ชวน เช็ค ชิม ช�อป แชร!ผลิตภัณฑ!ดี นวัตกรรมเด4น 21-22 ธ.ค.นี ้

สยามรัฐออนไลน!  21 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/307747 

ม.เกษตรฯ จัดงานแสดงผลงานการถ4ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลอย4าง
ยั่งยืน U2T KU @ มก.บางเขน เชิญชวน เช็ค ชิม ช�อป แชร!ผลิตภัณฑ!ดี นวัตกรรมเด4น 21-22 ธันวาคม 2564 ณ 
อาคารจักรพันธ!เพ็ญศิริ 

วันท่ี 21 ธ.ค.64 ดร.จงรัก วชัรินทร!รัตน! อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! เปdนประธานในพิธีเปVดงานโครงการ
ถ4ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลอย4างยั่งยืน หรือ U2T KU @ มก.บางเขน 
โดยเปVดเผยถึง การจัดงาน “ถ4ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตําบลอย4างยั่งยืน” 
ว4า การจัดงานครั้งนี้เปdนการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 
ตําบล 1 มหาวิทยาลัย หรือท่ีรู�จักกันในนามของ U2T ส4วนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!รับผิดชอบ 17 Cluster ในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 27 จังหวัด 140 ตําบล ครอบคลุมท้ัง 6 ภูมิภาค ได�แก4 ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต� ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซ่ึงแต4ละพ้ืนท่ีได�นําผลิตภัณฑ!ดี นวัตกรรมเด4น ท้ังสิ่งของอุปโภค บริโภค มาจัดแสดง
และจัดจําหน4าย ณ อาคารจักรพันธ!เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! ระหว4างวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2564 จึงขอเชิญ
ชวนประชาชนได�เข�ามาร4วม เช็คอิน ชมนวัตกรรม ชิม ชอป และ แชร! หรือ บอกต4อผลิตภัณฑ!ของชุมชนในพ้ืนท่ี U2T ซ่ึงมี
เอกลักษณ!เฉพาะตัว และมีคุณภาพ สามารถนําไปเปdนของใช� และของฝากในช4วงเทศกาลป<ใหม4ท่ีจะถึงนี้ได� อีกท้ังผู�มา
ร4วมงานยังจะได�รับแจกกล�าไม�พันธุ!ดีท่ีได�รับความอนุเคราะห!จากกรมป�าไม�อีกด�วย 

ด�านผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ�ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม กล4าวว4า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!เปdนหนึ่ง
ในเครือข4ายท่ีดําเนินโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ” ท้ังส4วนการจ�างงานประชาชน
ท่ัวไป บัณฑิตจบใหม4 และนักศึกษาให�มีงานทํา และร4วมดําเนินกิจกรรมเพ่ือฟv�นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให�เกิดการพัฒนาทักษะ
ในการเสริมสร�างอาชีพใหม4ในพ้ืนท่ีตามป
ญหาและความต�องการของชุมชน โดยเน�นการพัฒนาชุมชนผ4านการดําเนิน
กิจกรรม 4 ด�านหลัก คือ 1. ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ! 2. ด�านการท4องเท่ียว 3. ด�านการถ4ายทอดองค!ความรู� และ 4. 
ด�านการส4งเสริมด�านสิ่งแวดล�อม มีระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ซ่ึงเปdนผลให�เกิดการจัดงาน"ถ4ายทอดนวัตกรรมการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลอย4างยั่งยืน " 

สําหรับผลิตภัณฑ!ดี นวัตกรรมเด4น ท่ีจัดแสดงและจําหน4ายภายในงาน มีท้ัง ผลิตภัณฑ!อาหารแปรรูป เช4น ซอสหมึกดํา ผง
โรยข�าวจากใบชะพลู ผลิตภัณฑ!ต�นแบบ เช4น สเปรย!แอลกอฮอล!ผสมน้ํามันอะโวคาโด เส�นหม่ีแป�งกล�วยน้ําว�าปากช4อง 50 
ผักสดพ้ืนบ�าน งานฝ<มือ เครื่องจักรสาน เปdนต�น ขอเชิญชวนประชาชนร4วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ!ชุมชน U2T ระหว4างวันท่ี 
21-22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ อาคารจักรพันธ!เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! สอบถาม
เพ่ิมเติมได�ท่ี สํานักส4งเสริมและฝ�กอบรม โทร 0-2942-8822 




