
 

ค ำสั่งส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 

ที่        /2559 

                                                   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ     

         (รสทป.) เพื่อจัดตั้งเครือขำ่ยและกำรมีสว่นร่วมในกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

------------------------------  

   ตำมหนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.5/19036 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558  

ให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมรำษฎร 

อำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) เพื่อจัดตั้งเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อถ่ำยทอดพระรำชปณิธำนและควำมห่วงใยพสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำของ  

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อทรัพยำกรป่ำไม้

ของชำติ ให้รำษฎรในพืน้ที่มีควำมเข้ำใจและรู้สกึซำบซึง้ในพระมหำกรุณำธิคุณ โดยร่วมกันดูแลรักษำป่ำ

เพื่อถวำยเป็นพระรำชสักกำระ  

2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกร่วมกันของรำษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำนจนถึงระดับชุมชน

ใหญ่ๆ ให้เกิดควำมรัก หวงแหน และควำมเป็นเจ้ำของป่ำด้วยกัน 

                   3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและอุดมกำรณ์ร่วมกันในกำรป้องกันรักษำป่ำระหว่ำง เจ้ำหน้ำที่ 

ของรัฐกับรำษฎรในพืน้ที่ใหเ้ป็นรูปธรรม 

                       4. เพื่อให้รำษฎรผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อทรัพยำกรป่ำไม้ สัตว์ป่ำ 

และวิธีกำรอนุรักษ์ ตลอดจนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อขยำยผลสู่ญำติ พี่น้อง ในครอบครัว  

และชุมชนต่อไป 

                        5. เพื่อจัดตั้งองค์กรรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) ในชุมชนที่อยู่ ในและรอบพื้นที่ 

ป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อเป็นเครือขำ่ยในกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส ได้พิจำรณำ แล้วเพื่อให้กำรจัด 

โครงกำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) เพื่อจัดตั้งเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำร

ป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนด ำเนนิกำรฝึกอบรม ดังตอ่ไปนี้ 
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                    1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มหีน้ำที่ควบคุม อ ำนวยกำร ใหก้ำรจัดฝึกอบรมรำษฎร 

อำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) เพื่อจัดตัง้เครือข่ำยและกำรมสี่วนรว่มในกำรป้องกันรักษำป่ำและควบคุม

ไฟป่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

                    1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส   ประธำนกรรมกำร 

                    1.2 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนสง่เสริมกำรปลูกป่ำ                                   กรรมกำร 

                    1.3 ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน                                       กรรมกำร 

                    1.4 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้                                     กรรมกำร 

                    1.5 ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร                                             กรรมกำร 

                    1.6 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.4 (สุไหงปำดี)                   กรรมกำร 

                    1.7 หัวหนำ้หนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.6 (จะแนะ)                      กรรมกำร 

                    1.8 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ                 กรรมกำรและ   

                                                                                                           เลขำนุกำร 

 2. คณะท ำงำนด ำเนินกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 2.1 คณะท ำงำนฝ่ำยสถำนที่และสวัสดิกำร มีหน้ำที่ติดต่อสถำนที่ฝึกอบรม อำหำร 

เครื่องดื่ม ตลอดจนอุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรมจนเสร็จกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

                   2.1.1 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ              หัวหน้ำคณะท ำงำน 

                   2.1.2 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.1 (กำหลง)                          คณะท ำงำน 

                   2.1.3 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.2 (รอืเสำะ)                         คณะท ำงำน 

                   2.1.4 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.3 (ระแงะ)                           คณะท ำงำน 

                   2.1.5 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.4 (สุไหงปำดี)                      คณะท ำงำน 

                   2.1.6 หัวหนำ้หนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.5 (แว้ง)                                คณะท ำงำน 

                   2.1.7 หัวหนำ้หนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.6 (จะแนะ)                          คณะท ำงำน 

                   2.1.8 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.7 (สุคิริน)                           คณะท ำงำน 

                   2.1.9 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.10 (ตำกใบ)                        คณะท ำงำน 

                   2.1.10 นำงสำวนิไลยลำ  นิเย๊ะ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                                 คณะท ำงำน 

                   2.1.11 นำงสำวพันทิพย์  นรำวงศ์  เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล                  คณะท ำงำน 

                   2.1.12 นำงสำวคอลีเยำะ  ดอเลำะ  เจำ้หน้ำที่ธุรกำร                   คณะท ำงำน 

                   2.1.13 นำยนูรดีน  ดำโอะ  เจ้ำหน้ำที่กำรเกษตร                                  คณะท ำงำน 

                   2.1.14 นำยฟูอำดี  แตปูซู  พนักงำนพิทักษ์ป่ำ ส.2                             คณะท ำงำน 

                   2.1.15 นำยสันต์  สือรี  นติิกร                                               คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          เลขำนุกำร 
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 2.1.16 นำยอภนิันท์  มะมิง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                            คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          ผูช่้วยเลขำนุกำร 

  2.2 คณะท ำงำนฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนวิทยำกรบรรยำย จัดเตรียม

เอกสำรและรำยงำนผลกำรฝกึอบรมให้กรมป่ำไม้ทรำบ ประกอบด้วย 

 2.2.1 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ             หัวหน้ำคณะท ำงำน 

 2.2.2 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.4 (สุไหงปำดี)                    คณะท ำงำน 

 2.2.3 หัวหน้ำหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.6 (จะแนะ)                         คณะท ำงำน 

 2.2.4 หัวหนำ้หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.10 (ตำกใบ)                      คณะท ำงำน 

 2.2.5 นำยฟูอำดี  แตปูซู  พนักงำนพิทักษ์ป่ำ ส.2                               คณะท ำงำน 

 2.2.6 นำงสำวคอลีเยำะ  ดอเลำะ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                    คณะท ำงำน 

 2.2.7 นำยสันต์  สอืรี  นิติกร                                                คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          เลขำนุกำร 

 2.2.8 นำยอภินันท์  มะมิง  เจำ้หน้ำที่ธุรกำร                              คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          ผูช่้วยเลขำนุกำร 

 2.3 คณะท ำงำนฝ่ำยยำนพำหนะ มหีนำ้ที่ตดิต่อยำนพำหนะ เพื่อ รับ-ส่ง วิทยำกร และ

ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมหรืออื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยทุกวัน จนเสร็จกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

 2.3.1 ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ             หัวหน้ำคณะท ำงำน 

    2.3.2 หัวหน้ำหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.3 (ระแงะ)                          คณะท ำงำน 

 2.3.3 หัวหนำ้หนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.6 (จะแนะ)                         คณะท ำงำน 

 2.3.4 นำยอำทร  เดิมหมวก  พนักงำนพิทักษ์ป่ำ ส.2   คณะท ำงำน 

 2.3.5 นำยประวิตร  สำมกรม  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2                     คณะท ำงำน 

                   2.3.6 หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำที่ นธ.6 (จะแนะ)                           คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          เลขำนุกำร 
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  2.4 คณะท ำงำนฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ยืมเงินทดรองปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับกำร 

จัดกำรฝึกอบรม แล้วรำยงำนใบส ำคัญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมเพื่อหักล้ำงเงินยืมตำมระเบียบ 

ประกอบด้วย 

  2.4.1 ว่ำที่ ร.ต.ประเสรฐิ  มินหะรีสุไรมำน นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร  

                                                                                                          หัวหน้ำคณะท ำงำน 

 2.4.2 นำงสำวฟำตีมะ  อภิชำต  เจ้ำพนักงำนกำรเงนิและบัญชี       คณะท ำงำน 

  2.4.3 นำงสำวมำกีรำ  ซำยู  เจำ้พนักงำนกำรเงินและบัญช ี          คณะท ำงำน 

                   2.4.4 นำงสำวมัซนิง  อำแว  เจำ้หนำ้ที่เผยแพร่     คณะท ำงำน 

 2.4.5 นำยวัฒนำ  จันทร์หอม  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                      คณะท ำงำน 

 2.4.6 นำงสำวนุชรีย์  ยืนชมน ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี คณะท ำงำนและ 

                                                                                                          เลขำนุกำร 

 โดยใหด้ ำเนนิกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และให้อยู่ในควำมควบคุมดูแล 

รับผิดชอบของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส โดยใช้รถยนต์รำชกำร 

หมำยเลข ฮจ 2110 กทม. รถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน บง 6542 นธ รถยนต์รำชกำร 

หมำยเลขทะเบียน ฒฎ 2090 กทม. รถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 2 กจ 7640 กทม.  

เป็นยำนพำหนะ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้เบิกจำกงบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 

แผนงำน  รั กษำควำมมั่ นค งของฐำนทรั พยำกรธรรมชำติ และแก้ ไ ขปัญหำที่ ดิ นท ำกิ น 

โครงกำรที่ 2 ปกป้องผืนป่ำและร่วมพัฒนำป่ำไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมีส่วนร่วม กิจกรรม รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ(รสทป.) และอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำฟิล์ม สไลด์  

ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ วัสดุ เกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพและอื่นๆได้ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 

 ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                   สั่ง  ณ  วันที่      มกรำคม  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

                                                       (นำยชำตร ี วชริะเผด็จศึก) 

                                   ผูอ้ ำนวยกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 

 


