
สรุปข่าวประจำในวันที่ 12 ต.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ท้องถิ่นชวนรู้: วันรักต้นไม้ (ข่าวสด 13 ตุลาคม 2565 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงาน ทส. ห้ามยุ่ง ยาเสพติด (มติชน 11 ตุลาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3612852 
'วราวุธ' สั่งเข้ม ห้ามจนท.ยุ่งยาเสพติดเด็ดขาด ลุยตรวจฉี่ทุกหน่วยงานใน ทส. (ข่าวสด 11 ตุลาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7311760 
‘วราวุธ’รมว.ทส. กำชับทุกสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ข่าวสด 11 ตุลาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7311734 
“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า  
จ.ร้อยเอ็ด ประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด (ผู้จัดการออนไลน์ 11 ตุลาคม 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000097678 
“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า  
จ.ร้อยเอ็ด ประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด (theworldnews 11 ตุลาคม 2565) 
https://theworldnews.net/th-news/wraawuth-kamchabthukhnwyngaanainsangkad-ths-
haamyungekiiywkabyaaesphtid-thibdiikrmpaaaim-trwccheyiiymhnwyp-ngkanraksaapaa-cch-r-ye-d-
prasaansaathaarnsukhtrwcchhaayaaesphtid-phltrwcchs-baimphbaet-yaangaid 
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“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงาน ทส. ห้ามยุ่ง ยาเสพติด 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 - 17:37 น.  

 

“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงาน ทส. ห้ามยุ่ง ยาเสพติด ด้านอธิบดีกรมป่าไม้  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า จ.ร้อยเอ็ด พร้อม
ประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า  ตนได้มอบนโยบายให้ทุก
หน่วยงานในสังกัด กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และ
หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  และให้ถือเป็น
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ดังกล่าวข้างต้น จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจปัสสาวะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง
เด็ดขาด 

ขณะที่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ใหป้ฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองพอก และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทุกราย จำนวน 15 ราย ซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และได้เน้นย้ำ
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับไปเสพหรอืเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกรายใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และให้ใช้อย่างระมัดระวัง 
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'วราวุธ' สั่งเข้ม ห้ามจนท.ยุ่งยาเสพติดเด็ดขาด ลุยตรวจฉี่ทุกหน่วยงานใน ทส.  

 
11 ต.ค. 2565 - 18:15 น.  

‘วราวุธ’ สั่งเข้ม ห้ามจนท.ยุ่งยาเสพติดเด็ดขาด หากพบให้ลงโทษตามระเบียบวินัย ด้านปลัด ทส. สั่งตรวจฉ่ีทุกหน่วยงานในสังกัด  

เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัด กำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกี่ยวข้องหรือเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจปัสสาวะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง
เด็ดขาด 

ขณะที่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองพอก และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร พร้อมกันนี้ได้ประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทุกราย จำนวน 15 ราย 

“ผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสารเสพติด จึงเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับไปเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้
เจ้าหน้าท่ีทุกรายใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และให้ใช้อย่างระมัดระวัง” นายสุรชัย กล่าว 
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‘วราวุธ’รมว.ทส. กำชับทุกสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

 
11 ต.ค. 2565 - 17:36 น.  

“วราวุธ” รมว.ทส. กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่า จ.
ร้อยเอ็ด พร้อมประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และหากตรวจพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ดังกล่าวข้างต้น จึงสั่ง
การให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ตรวจปัสสาวะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด พร้อมทั้งกำชับไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

 
ขณะที่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน  พร้อมทั้งให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้หนองพอก และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร 

พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทุกราย 
จำนวน 15 ราย ซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และได้เน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับไปเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกรายใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และให้ใช้อย่าง
ระมัดระวัง 
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“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วย
ป้องกันรักษาป่า จ.ร้อยเอ็ด ประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด 
เผยแพร่: 11 ต.ค. 2565 17:28   ปรับปรุง: 11 ต.ค. 2565 17:28   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
“วราวุธ” รมว.ทส. กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมหน่วยป้องกันรักษาป่า 
จ.ร้อยเอ็ด พร้อมประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้ทุก
หน่วยงานในสังกัด กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และ
หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  และให้ถือเป็น
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ดังกล่าวข้างต้น จึงสั่งการ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจปัสสาวะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำชับไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

ขณะที่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองพอก และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทุกราย จำนวน 15 ราย ซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และได้เน้นย้ำ
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับไปเสพหรอืเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกรายใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และให้ใช้อย่างระมัดระวัง 
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“วราวุธ” กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อธิบดีกรมป่าไม้  ตรวจเยี่ยมหน่วย
ป้องกันรักษาป่า จ.ร้อยเอ็ด ประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด  

 
“วราวุธ” รมว.ทส. กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมหน่วยป้องกันรักษาป่า 
จ.ร้อยเอ็ด พร้อมประสานสาธารณสุขตรวจหายาเสพติด ผลตรวจสอบไม่พบแต่อย่างใด 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า  ตนได้มอบนโยบายให้ทุก
หน่วยงานในสังกัด กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ให้เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และ
หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเคร่ งครัด และให้ถือเป็น
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ดังกล่าวข้างต้น จึงสั่งการ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจปัสสาวะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำชับไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

ขณะที่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองพอก และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ทุกราย จำนวน 15 ราย ซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และได้เน้นย้ำ
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับไปเสพหรอืเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกรายใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และให้ใช้อย่างระมัดระวัง 

 
 

 

 

 


