
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  13-18 ก.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ทส.ติดตามความคืบหนาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติลงพ้ืนท่ีตรวจการดําเนินงานสําคัญ 8 จังหวัดภาคเหนือ   
(แนวหนา  18 ก.ค. 65  หนา 8) 
- จับตาใชประโยชนเขตปาสงวนฯ  (ไทยรัฐ  15 ก.ค. 65  หนา 7) 
- รองแก ปม. ‘ที่ดิน.’ รับรองผิดแปลง-ผิดชื่อ  (ผูจัดการรายวัน 360 องศา  14 ก.ค. 65  หนา 3) 
- ปนเขาปลูกปาแทนที่ไหม  (ขาวสด  16 ก.ค. 65  หนา 2) 
-SET ผนึก ‘พีพีเอส’ ปลูกปาชุมชนป 2 ที่เชียงราย  (ประชาชาติธุรกิจ  14-17 ก.ค. 65  หนา 19,20) 

สื่อออนไลน 
- ขาวปลอม! ภูเก็ตใชพื้นที่ปาสงวนกวา 19 ไร และใชงบกวา 250 ลานบาท เพื่อสรางมัสยิด (ผูจัดการออนไลน   
16 ก.ค. 65)  https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000067806 
- ปนเขาปลูกปาแทนท่ีไหม  (ขาวสดออนไลน  15 ก.ค. 65) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7163772 
- มอดไมเหิมลักลอบตัดไมพะยูงดอนปูตา  (บานเมือง  14 ก.ค. 65)  
https://www.banmuang.co.th/news/region/288115 
- ยึด ‘ไมพะยูง’ ถูกซุก 51 ทอน ไมมีใครแจงเปนผูครอบครอง  (คมชัดลึก  17 ก.ค. 65)  
https://www.komchadluek.net/news/522707 
- สกูปพิเศษ : ทส.ติดตามความคืบหนาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ลงพ้ืนที่ตรวจการดําเนินงานสําคัญ 8 จังหวัด
ภาคเหนือ  (แนวหนา  18 ก.ค. 65)  https://www.naewna.com/local/667369 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11553
วันที่: เสาร์ 16 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ปีนเขาปลูกป่าแทนที่ไหม้

รหัสข่าว: C-220716037041(15 ก.ค. 65/08:34) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 11.86 Ad Value: 14,232 PRValue : 42,696 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15054
วันที่: จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทส.ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนิน...

รหัสข่าว: C-220718005074(18 ก.ค. 65/06:17) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 56.57 Ad Value: 70,712.50 PRValue : 212,137.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15054
วันที่: จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทส.ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนิน...

รหัสข่าว: C-220718005074(18 ก.ค. 65/06:17) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 56.57 Ad Value: 70,712.50 PRValue : 212,137.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ข่าวปลอม! เกต็ใช้พืนทีป่าสงวนกว่า 19 ไร่ และใช้งบกว่า 250 ล้านบาท เพอืสร้างมัสยดิ 

เผยแพร่: 16 ก.ค. 2565 19:54    

 

ศูนยต่์อตา้นข่าวปลอม ประเทศไทย ชีแจงวา่ ตามทีมีขอ้มูลในสือออนไลน์ประเด็นเรืองภูเก็ตใชพื้นทีป่าสงวนกวา่ 

19 ไร่ และใชง้บกวา่ 250 ลา้นบาท เพือสร้างมสัยิด ทางศูนยต์่อตา้นข่าวปลอมไดด้าํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

โดยสาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ประเด็นดงักล่าวนนั เป็นขอ้มูลเทจ็ 

จากกรณีทีมีการบอกต่อขอ้มูลโดยระบุวา่ ผูว้า่จงัหวดัภูเก็ตและกรมป่าไม ้ยกป่าใหส้ร้างมสัยิดในพนืทีเขตป่าสงวน 

19 ไร่ โดยใชง้บรัฐทีภูเก็ตกว่า 25 ลา้นบาทนนั ทางสาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัภูเก็ตไดต้รวจสอบขอ้มูลและ

ชีแจงวา่ เป็นโครงการศูนยอ์บรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ไม่ใช่เป็นการก่อสร้างมสัยดิแต่อยา่งใด อีกทงัในโครงการ

นี อบจ. ภูเก็ตไดต้งังบประมาณจาํนวน 56 ลา้นบาทตงัแต่ปีงบประมาณ 2562 ไม่ใช่ งบ 250 ลา้นบาท 

 

โดยโครงการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนาทุกศาสนา ก่อสร้างบริเวณสวนป่าบางขนุน 

ใกลก้บัวทิยาลยัเทคนิคถลาง ซึง อบจ. ไดรั้บอนุญาตใชพื้นทีจากรมป่าไมแ้ลว้ โครงการลงนามในสัญญาแลว้ กาํลงั

สาํรวจกาํหนดแนวเขตการก่อสร้าง 

 

ดงันนั ขอให้ประชาชนอยา่หลงเชือขอ้มูลดงักล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ขอ้มูลดงักล่าวต่อในช่องทาง

สือสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพือให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพมิเติมจากสํานกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั

ภูเก็ต สามารถติดตามไดที้เวบ็ไซต ์https://pr.prd.go.th/phuket หรือโทร. 076-216118 

 

บทสรุปของเรืองนี คือ : เป็นโครงการศูนยอ์บรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ไม่ใช่เป็นการก่อสร้างมสัยิดแต่อยา่งใด 

อีกทงัในโครงการนี อบจ. ภูเก็ตไดต้งังบประมาณจาํนวน 56 ลา้นบาทตงัแต่ปีงบประมาณ 2562 ไม่ใช่งบ 250 ลา้น

บาท 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5479
วันที่: พฤหัสบดี 14 - อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565
Section: การตลาด/สังคม-ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 20(บนขวา), 19

หัวข้อข่าว: SET ผนึก 'พีพีเอส' ปลูกป่าชุมชนปี 2 ที่เชียงราย

รหัสข่าว: C-220714023025(13 ก.ค. 65/06:13) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 103.24 Ad Value: 139,374 PRValue : 418,122 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5479
วันที่: พฤหัสบดี 14 - อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565
Section: การตลาด/สังคม-ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 20(บนขวา), 19

หัวข้อข่าว: SET ผนึก 'พีพีเอส' ปลูกป่าชุมชนปี 2 ที่เชียงราย

รหัสข่าว: C-220714023025(13 ก.ค. 65/06:13) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 103.24 Ad Value: 139,374 PRValue : 418,122 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3735
วันที่: พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ร้องแก้ปม'ที่ดิน คทช.'รับรองผิดแปลง-ผิดชื่อ

รหัสข่าว: C-220714040051(14 ก.ค. 65/04:11) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 30.66 Ad Value: 36,792 PRValue : 110,376 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23551
วันที่: ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับตาใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220715039069(14 ก.ค. 65/08:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23.85 Ad Value: 23,850 PRValue : 71,550 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



เชียงใหม่ – นายทวิทย์ ปาระมี หัวหนา้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที ชม.13 และหน่วยจัดการตน้แม่

จอนหลวง ร่วมกับกลุ่มออฟโรดเชียงใหม่ลาํพูน นาํโดยชมรมดอยคาํ 4×4 ไดร้่วมกันปลูกป่า เสริม 

ทดแทนตน้ไมที้เคยถูกไฟป่าไหม ้ทีดอยผาตังโป่งสมิต ตาํบลแม่วิน อาํเภอแม่วาง ซึงเป็นสนัดอยสูง

ประมาณ 1,600 เมตร เนืองด้วยมีฝนตกหนักตอนเช้า ทาํใหก้ารเดินทางสู่ทีหมายเต็มไปดว้ยความ

ยากลาํบาก เป็นดินโคลนลืนมากและยังมีตน้ไมล้ม้ทับทาง ทาํใหต้อ้งเสียเวลาประสานผู้นาํทอ้งถิน

นาํชาวบ้านมาช่วยตัดไมอ้อกจากเสน้ทาง กว่าจะถึงทีหมายตอ้งใชเ้วลามากกว่าเดิมถึงสีชัวโมงจึง

รวมกาํลังกันปลูกตน้นางพญาเสือโคร่งจาํนวนสองพันกลา้ ในพืนทีหา้ไร่ 

“นบัว่าเป็นความรว่มมือทีดีระหวา่งภาครฐัและประชาชน ผูท้ีมีแนวจิตอาสาอนรุกัษป่์าไมเ้พือความสมดลุ

ของธรรมชาติ สงิแวดลอ้มต่อไปในอนาคต ปกติไดร้วมตัวจดักิจกรรมปลกู เป็นประจาํทกุปี แตไ่ดห้ยุดไป

สองปีเนืองจากสถานการณ ์โรคระบาดซงึตอ่ไปจะจดัปลกูตน้ไมป่้าเพือเสริมใหป่้าหนาแนน่ต่อไป 



 

 เมือเวลา 17.30 น. วนัที 14 ก.ค. 65 ผูส้อืข่าวรายงานวา่ เมือกลางดกึทผี่านมา (01.00 น.วนัที 14 

ก.ค. 65) ไดมี้ขบวนการตดัไมท้าํลายป่า กลุม่มอดไม ้เขา้ไปลกัลอบตดัไมพ้ะยูง ทีดอนเจา้ปู่  (ดอนปู่ ตา)ต.

พนา อ.พนา จ.อาํนาจเจริญ ซงึกินพืนทีจาํนวนหลายรอ้ยไร ่ปกคลมุไปดว้ยป่าไมน้านาพนัธุ ์รวมถึง ตน้

พะยูง จาํนวนมาก บางตน้มีอายกุวา่ 100 ปีขนึไป จึงเป็นทีหมายปองเป้าหมายของกลุม่มอดไม ้ตอ้งการไม้

พะยูง ตามใบสงัของพ่อคา้นายทนุ ซงึครงันีเป็นครงัที 2 ซงึมีกลุ่มมอดไมเ้ขา้ไปตดัไมพ้ะยูง ซึงครงันี ถือวา่ 

โชคดี กลุ่มมอดไม ้ตดัโคน่ลม้ ไมพ้ะยงู เป็นท่อนแลว้ เตรียมจะซกัลากออกไปจากดอนเจา้ปู่  แต่วา่ สวา่ง

ก่อน ทาํใหก้ลุ่มมอดไม ้เกรงจะถูกจบักมุ จึงตอ้งล่าถอยออกไปก่อน คาดวา่ จะแอบเขา้ซกัลากท่อนซุงไม้

พะยูงอายรุว่ม 100 ปี ออกไปในเวลาอนัเหมาะปลอดสายตาเจา้หนา้ที  

 สาํหรบั สาเหตุทกีลุ่มมอดไม ้ไมส่ามารถนาํไมพ้ะยงูออกไปไดน้นั เนืองจาก โคนตน้ไมช้าวบา้นนาํ

เหลก็เสน้มาดามสงู 3 เมตร เพือป้องกันมอดไมเ้ขา้มาตดัตน้พะยงู แต่โจรใจบาป แมก้ระทงัวนัพระ วนั

เขา้พรรษายงัไมเ่วน้ ไดท้าํนงัรา้นขนึไปเหนือเหลก็ดาม แลว้ทาํการตดัตน้พะยงูครงึตน้ ซงึยาวกว่า 10 เมตร 

แตย่งัเอาออกไปไม่ได ้เพราะสว่างก่อน   

 

 

  1/2 



 ชาวบา้นพกัอยูใ่กลด้อนปู่ ตา (ไมเ่ปิดเผยชือ) บอกว่า ดอนปู่ ตา มตีน้พะยูง ยางนา และป่าไมอี้ก

จาํนวนมาก มเีนอืทีประมาณ 500 ไร ่และมีลิงแสมอาศยัอยู่กว่า 4,000 ตวั เป็นทีตงัของศาลปู่ ตา ใกลก้บั

ทางประตทูางเขา้ ทีผ่านมา มีนกัท่องเทียว เขา้มากราบไหวศ้าลปู่ ตา และใหอ้าหารลิงแสมเป็นประจาํ 

     

 ขาวบา้น กลา่วเพิมเติมวา่ หลายปีทีผา่นมา มกีลุ่มตดัไมท้าํลายป่า ลกัลอบเขา้มาตดัไมพ้ะยงู โค่น

ลม้ไปหลายตน้ ชาวบา้น จงึหาวิธีป้องกนั โดยการบริจาคเงินคนละเลก็ละนอ้ย ซือหาเหลก็เสน้ ยาว 3 เมตร 

ทาํเป็นคอกดามรอบตน้พะยงู เพือป้องกนัการตดัไมพ้ะยูง แตว่่า ครงันี กลุ่มผูต้ดัไมพ้ะยูง ไดท้าํนงัรา้น 

เหนือกว่าเหลก็ดามขึนไปตดับริเวณกลางลาํตน้ถงึปลายยอดและตดัโค่นลงมาไดค้รงึหนงึ เตรียมจะซกัลาก

ออกไป แตฟ้่าสว่างก่อน คาดวา่ มีการเขา้มาดลูาดเลาหลายวนัแลว้ พวกนี ไมมี่ศาสนา วนัพระ วนั

เขา้พรรษายงัไมล่ะเวน้ ยงักลา้ทาํบาป ใจทาํดว้ยอะไร จึงอยากใหเ้จา้หนา้ทบีา้นเมืองจบัใหไ้ดโ้ดยเร็ว. 
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เมือเวลา 08.30 น.วนัที 17ก.ค.2565 พ.ต.อ.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน ์ผกก.1 บก.ทท.2 พรอ้มดว้ย พ.ต.ท.กฤษณฐั 

มนสั รอง ผกก.1 บก.ทท.2 และ พ.ต.ท.วโรดม ใบเรือ สว.กก.1 บก.ทท.2 นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีตาํรวจชุดสืบสวน ลง

พืนทีตรวจสอบพืนทีเปา้หมายในเขต จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม โดยเฉพาะที อ.ซาํสงู จ.ขอนแก่น ตามหมาย

คน้ของ"ศาลจงัหวดัขอนแก่น"ที ค.302/2565 ทาํการตรวจคน้เปา้หมายบคุคลตาม"หมายจบัคา้งเก่า" รวมถึงมี

บคุคลในครอบครวัเกียวขอ้งกบัยาเสพตดิ และทาํตนเป็นผูมี้อิทธิพล แตร่ะหวา่งเจา้หนา้ทีเดินทางไปนนั พบ"ท่อน

ไมพ้ะยงุ"ซุกซอ่นอยูใ่นโกดงัจาํนวน 51 ท่อน 

ตรวจสอบเบืองตน้ พบวา่ หนา้ไมพ้ะยงู ไมมี่รูปรอยดวงตราของเจา้พนกังานตีประทบัไว ้และไมพ่บเอกสารแสดง

การไดม้า อีกทงัไมมี่ผูใ้ดแ้สดงตนเป็นผูค้รอบครอง จงึไดป้ระสานเจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมเ้ขาสวน

กวาง และเจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.3 บก.ปทส.รว่มกนัตรวจสอบ"ทอ่นไมพ้ะยงู" พรอ้มทาํการตรวจยดึมาทาํการ

ตรวจสอบที สภ.ซาํสงู พรอ้มสืบสวนหาตวัผูก้ระทาํความผิด ในขอ้หา"ทาํไมห้วงหา้มโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจาก

พนกังานเจา้หนา้ที และ มีไมท้อ่นหวงหา้มอนัยงัมิไดแ้ปรรูป(ทอ่น)ไวใ้นความครอบครองโดยไมม่ีรอยตรา

คา่ภาคหลวงหรือรอยตรารฐับาลขาย"   

 

 

 



 

พ.ต.ท.วโรดม ใบเรือ สว.กก.1 บก.ทท.2 เปิดเผยว่า ยทุธการปิดลอ้มตรวจคน้เปา้หมายยาเสพติด "หมายจบัคา้ง

เก่า" และ"ผูมี้อิทธิพล" เป็นนโยบายทีสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติและ กองบญัชาการตาํรวจท่องเทียว ใหต้าํรวจ

ทอ่งเทียวทกุพืนทีเรง่ดาํเนินการอยา่งเขม้งวดและจรงิจงั โดยเฉพาะปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ซงึอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ประชาชนและนกัทอ่งเทียว จึงดาํเนินการเนน้จบักมุยาเสพตดิรายยอ่ยในชมุชนรวมถึงรบัฟัง

ปัญหาขอ้รอ้งเรียนจากผูน้าํชมุชน โดยเนน้หนกัในพืนที ต.กระนวน อ.ซาํสงู จ.ขอนแก่น ตอ่เนืองถึง ต.หนองกงุ อ.

ชืนชม จ.มหาสารคาม เบืองตน้สามารถจบักมุผูก้ระทาํความผิดคดียาเสพติดไดอี้ก 4 ราย จงึคมุตวัส่งพนกังาน

สอบสวน ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 



 
นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) นาํคณะผูบ้ริหารระดบัสงูพรอ้ม

ดว้ยขา้ราชการ พนกังาน และเจา้หนา้ทีในสงักดักระทรวงฯปลกูตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที 28 กรกฎาคม 

2565 ก่อนเขา้ประชมุหวัหนา้หน่วยงานของกระทรวงฯ ในพนืที 8 จงัหวดัภาคเหนือ เพือติดตามความคืบหนา้การ

เตรียมการจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วนัท ี12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวง โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 

รองอธิบดีกรมป่าไม ้นายชูเกียรติ พงศศ์ิริวรรณ ผอ.สจป.ที 3 (ลาํปาง) เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งกุญชรศภุศรีสถาบนัคชบาล

แห่งชาติ ในพระอปุถมัภฯ์ ศนูยอ์นรุกัษช์า้งไทยลาํปาง จงัหวดัลาํปาง    

จากนนัปลดักระทรวง ทส. ไดเ้ดินทางลงพืนทสีวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่เพือ

ติดตามความพรอ้มของพืนทีในการจดังานอย่างสมพระเกียรติและความพรอ้มในการตอ้นรบัคณะรฐัมนตรี APEC ดา้น 

ป่าไม ้ทีจะเขา้เยียมชมสวนพฤกษศาสตรฯ์ ในวนัที 24 สิงหาคม 2565 นี ซงึประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ

รฐัมนตรีเอเปกดา้นป่าไม ้ครงัที 5 (5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) ช่วงเดือนสิงหาคม 

2565 เพือเป็นเวทีใหร้ฐัมนตรทีีรบัผิดชอบดา้นป่าไมข้องเขตเศรษฐกิจ APEC ไดร้ว่มหารือและกาํหนดทิศทางการส่งเสริม

การดาํเนินงานดา้นป่าไมใ้นภมิูภาค 

 



 ทงันี ปกท.ทส. ไดร้บัฟังสรุปผลการดาํเนินงาน/กิจกรรม/โครงการสาํคญั ในภาพรวมของ 8 จงัหวดัภาคเหนือ 

รวมทงัปัญหาสาํคญัของการดาํเนินงานในพืนท ีโดยไดม้อบนโยบายและแนวทางในการขบัเคลือนภารกิจของกระทรวงฯ

อีกทงัไดติ้ดความกา้วหนา้ในการเตรียมการจดังาน

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนัปีหลวง 

เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา วนัที 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซงึกาํหนดจดัขนึ

ในวนัที 1 สิงหาคม 2565 นี ทงัการปรบัปรุงอาคาร

สถานทีเสน้ทางตามรอยเสดจ็พระราชดาํเนิน การปรบั

ภมิูทศันโ์ดยรอบการจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน

ภาพรวมของหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ การจดังานพิธีถวายพระพร พิธีเปิดงาน และกิจกรรมบนเวที ตลอดจนการ

จดัทาํหนงัสือ 90 พรรษา บรมราชินีนาถ การประชาสมัพนัธ ์การจดัทาํของทีระลกึ และการขออนญุาตใชต้ราสญัลกัษณ์

การจดังาน โดยเนน้ยาํ ตอ้งดาํเนินการทุกอย่างใหส้มพระเกียรติทีสดุ 

 

 

 

 

  


