
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 23 ธ.ค. 64 

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

ข�าวเว็บไซต, 

ปลัด ทส.สั่งระงับคําสั่งท้ิงทวน อธิบดี อุทยานต้ัง เจ�าพนักงานป าไม�อาวุโส 52 ตําแหน(ง 

(มติชน วันท่ี 22 ธันวาคม 2564) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3099103 

ปม. เก็บข�อมูล ศึกษา วิจัยการปลูกสร�างสวนป า 

(สยามรัฐออนไลนN  23 ธันวาคม 2564) https://siamrath.co.th/n/308073 

‘แรงงานสมุทรสงคราม’ ร(วมกับหน(วยงานในสังกัด อาสาสมัครแรงงาน 'ปลูกต�นไม�'ถวายเปWนพระราชกุศล   

 (สยามรัฐออนไลนN  22 ธันวาคม 2564) https://siamrath.co.th/n/307903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปลัด ทส.สั่งระงับคําสั่งท้ิงทวน อธิบดี อุทยานต้ัง เจ�าพนักงานป าไม�อาวุโส 52 ตําแหน(ง 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3099103 

ปลัด ทส.เฉียบ สั่งระงับคําสั่งท้ิงทวน “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานแห(งชาติฯ ต้ังซี 8 ตําแหน(ง “เจ�าพนักงาน
ป าไม�อาวุโส” 52 ตําแหน(ง ท่ีเซ็นตNก(อนถูก ครม.ปลดพ�นจากตําแหน(งเพียงวันเดียว เผยตามกฎ กติกา มารยาทแล�วไม(ควร
ทํา ให�รอจนกว(าอธิบดีคนใหม(จะเข�ามาทําหน�าท่ี 

เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค.นายจตุพร บุรุษพัฒนN ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปbดเผยว(า ขณะนี้ ตนได�
สั่งให�ทบทวนประกาศกรมอุทยานแห(งชาติ สัตวNป าและพันธุNพืช เรื่องการรับสมัครบุคคลท่ีจะเข�ารับการประเมินเพ่ือเลื่อน
ข�าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งเจ�าพนักงานป าไม�อาวุโส จํานวน 52 ตําแหน(ง ท่ีนายธัญญา เนติธรรม
กุล อธิบดีกรมอุทยานฯ มีคําสั่งและประกาศไปเม่ือวันท่ี 20 ธ.ค.ท่ีผ(านมา ก(อนท่ีคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะมีมติย�ายนาย
ธัญญา ให�พ�นจากตําแหน(งอธิบดีกรมอุทยานแห(งชาติฯ ไปเม่ือวันท่ี 21 ธ.ค.ท่ีผ(านมา คือ เซ็นตNคําสั่งก(อนถูกย�ายเพียงวัน
เดียว ท้ังท่ีโดยมารยาทแล�วไม(ควรกระทําหรือดําเนินการหรือถ�าจะทําต�องขอนโยบายจากผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไป เช(น รอง
ปลัด ทส.ท่ีคุมงานกรมอุทยานฯ โดยขณะนี้ มอบให�นายจงคล�าย วร พงศธร รองปลัด ทส.ท่ีพิจารณาแล�ว 

“อาจจะต�องทบทวนประกาศดังกล(าวหรือประกาศไปแล�วก็ให�เลื่อนไปก(อนจนกว(าอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม(จะเข�ามาทํา
หน�าท่ี การแต(งต้ัง เจ�าพนักงานป าไม�อาวุโส จํานวน 52 ตําแหน(ง ถือเปWนการเลื่อนข้ึนเปWนข�าราชการระดับ 8 ถือเปWนเรื่อง
สําคัญ ต�องมีการสอบสัมภาษณNก(อนถึงจะต้ังได� กระบวนการสรรหาจะต�องรอบคอบ โปร(งใส การแต(งต้ังข�าราชการเปWน
เรื่องของกฎ กติกาและมารยาท ข�าราชการทุกคนเข�าใจดี” นายจตุพร กล(าว 

 

 

 



 

  

ปม. เก็บข�อมูล ศึกษา วิจัยการปลูกสร�างสวนป า 

สยามรัฐออนไลนN  23 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/308073 

เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ผู�สื่อข(าวรายงานว(า นายสัญญา แก�วธรรมานุกูล ผู�อํานวยการศูนยNป าไม�อุตรดิตถN สํานัก
จัดการทรัพยากรป าไม(ท่ี 3(ลําปาง) ร(วมกับ นางวรพรรณ หิมพานตั หัวหน�าฝ ายวิจัยการปลูกสร�างสวนป า สํานักวิจัยและ
พัฒนาการป าไม� กรมป าไม� ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลท่ีแปลงวิจัยไม�สักของโรงเลื่อยจักรท(าเสา เพ่ือสํารวจกําลังผลิตของไม�สัก
เศรษฐกิจและวัดปริมาณการกักเก็บคารNบอนของสวนป า ณ ตําบลท(าเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถN จังหวัดอุตรดิตถN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘แรงงานสมุทรสงคราม’ ร(วมกับหน(วยงานในสังกัด อาสาสมัครแรงงาน 'ปลูกต�นไม�'ถวายเปWนพระราชกุศล   

 สยามรัฐออนไลนN  22 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/307903 

เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่ีบริเวณสํานักงานพัฒนาฝmมือแรงงานสมุทรสงคราม ตําบลลาดใหญ( 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร(วมกิจกรรมปลูกต�นไม� เนื่องในวัน
คล�ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
วันพ(อแห(งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันดินโลก ปm ๒๕๖๔ โดยมีนางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นาง
อัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม นายพูลโชค โตประเสิรฐ ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝmมือแรงงาน
สมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และนายวิชัย จันทรNบุญ 
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร�อมด�วยข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี และอาสาสมัครแรงงาน เข�าร(วมในครั้งนี้ด�วย 

นางรภัสสา กล(าวว(า เนื่องในวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู�รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือถวายเปWนพระราชกุศลพร�อมกันท่ัวประเทศ ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีได�ขอความร(วมมือให�แต(ละหน(วยงานจัด กิจกรรม
จิตอาสา “รู�รักสามัคคี รักษNสิ่งแวดล�อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เช(น การปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและสามารถ
บํารุงรักษาได�ต(อเนื่อง เปWนต�น ประกอบกับ องคNการสหประชาชาติ ได�มีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรอง
ให�วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปm เปWนวันดินโลก และหน(วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเปWนส(วน
ราชการท่ีได�ร(วมเปWนส(วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล(าว โดยนําศาสตรNพระราชาด�านการพัฒนาท่ีดินรวมท้ัง วันดินโลก 
เผยแพร(ให�เปWนท่ีรับทราบ และเกิดการปฏิบัติอย(างต(อเนื่องในโอกาสต(าง ๆ เพ่ือเปWนการสืบสาน รักษา และต(อยอด แนว
ทางการจัดการดินท่ีได�ทรงพระราชทานไว�ไปสู(การปฏิบัติสร�างประโยชนNแก(มวลมนุษยชาติ 

“ในวันนี้ หน(วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได�ร(วมกันจัดกิจกรรมปลูกต�นไม�ข้ึน ซ่ึงต�องขอขอบคุณ
สํานักงานพัฒนาฝmมือแรงงานสมุทรสงคราม ท่ีให�การสนับสนุนพ้ืนท่ีและช(วยดูแลรักษาต�นไม�ให�เจริญเติบโต รวมท้ัง
ขอบคุณกรมป าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ีให�การสนับสนุนพันธุNกล�าไม� ได�แก( ต�นรวงผึ้ง 
มะฮอกกานี ราชพฤกษN และนนทรีรวมจํานวน ๓๐ ต�น ซ่ึงถือเปWนโอกาสอันดีท่ีจะเปWนการบูรณาการการมีส(วนร(วม สร�าง
ความสมานสามัคคีร(วมมือร(วมใจระหว(างหน(วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข(ายอาสาสมัคร
แรงงาน ภาครัฐ และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานน�อมนําเอาศาสตรNพระราชาด�านการพัฒนาทุก
แขนงมาเผยแพร( ต(อยอด ให�ประสบผลสําเร็จ และเกิดประโยชนNแก(ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนต(อไป” แรงงานจังหวัด
สมุทรสงคราม กล(าวในท�ายสุด 


