สรุปขาวประจำในวันที่ 6 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ(
- 'ฮาราลด ลิงค'นำทัพบี.กริมผนึกกรมปาไมจัดกิจกรรมปลูกสวนปาปลูกกลาไมทรงปลูก
( ไทยโพสต 6 พ.ย. 63 หนา 7 )
ขาวเว็บไซต(
รมว.ทส. ร*วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย*างเป2นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 จังหวัดภูเก็ต
( รัฐบาลไทย 5 พ.ย. 63 )
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36540
ปาไมลำปางซุ*ม จับมอดไม 3 วัน 3 คืน เจอจะๆ ขนไมสักท*อน แต*ไหวตัวทันทิ้งรถแลววิ่งหลบหนีเขาปา
( 77ข*าวเด็ด 5 พ.ย. 63 )
https://www.77kaoded.com/news/prateep/2029467
จนท.ปาไม สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ดำเนินการเขาตรวจสอบการลับลอบตัดไมเขตปาสงวนแห*งชาติ
ปาแม*จาง จ.ลำปาง ( สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม* 5 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/19415
ผูว*าฯ แพร* ขานรับนโยบายเร*งด*วนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( สำนักข*าว กรมประชาสัมพันธ 5 พ.ย. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201105135839378
ผูว*าฯ แพร* ขานรับนโยบายเร*งด*วนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม* 5 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/19448
ปทส. ยังไม*ส*งสำนวนรุกปา หลัง "ปารีณา" ขอใชเอกสิทธิ์ส.ส.คุมครอง ( ไทยรัฐ 5 พ.ย. 63 )
https://www.thairath.co.th/news/local/central/1969905
ปรับรายวัน! "ตนไมขวางถนน" (เนชั่น 6 พ.ย. 63)
https://www.nationtv.tv/main/content/378804651
แขวงการทางพิษณุโลกเตน! ถือหนังสือขอตัด-ขุดลอมไมหวงหามส*งเอง เคลียรปcญหาขยายถนนนครไทย
( ผูจัดการออนไลน 5 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000114775
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รมว.ทส. รวมประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 จังหวัดภูเก็ต
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม พร/อมด/วย นายจตุพร บุรุษพัฒน3
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และผู/บริหารระดับสูง รวมประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ 3/2563 และรวมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนองและสตูล)
โดยมี พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม พร/อมด/วยคณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวข/อง เข/า
รวมประชุม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 08.00 น.ณ โรงแรมสแปลช บีท รีสอร3ต ไม/ขาว จังหวัดภูเก็ต
โดยกอนการประชุม พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได/เยี่ยมชมนิทรรศการ และถายภาพรวมกับ
ผู/วาราชการกลุมจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) และในโอกาสนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/มอบหนังสืออนุญาตให/เข/าทำประโยชน3หรืออยูอาศัยในพื้นที่เปCาหมาย การจัดที่ดินทำกินให/
ชุมชนพื้นที่ภาคใต/ฝ9:งอันดามันแกผู/วาราชการจังหวัดและผู/แทนปDาชุมชน รวมทั้ง ได/มอบหนังสือแสดงปDาชุมชนจังหวัดภูเก็ตให/แก
ผู/แทนปDาชุมชน จำนวน 6 ฉบับ โดยนายกรัฐมนตรี ได/รวมเปนสักขีพยานในการมอบฯ ครั้งนี้ด/วย
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกลาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/นำโครงการภายใต/การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
กลุมจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน ประกอบด/วย โครงการอนุรักษ3และฟHIนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ9:งอันดามันเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน, โครงการพัฒนาเส/นทางศึกษาธรรมชาติเรือนยอดต/นไม/ Canopy Walkway โครงการพัฒนาศักยภาพบริการทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติ เสนอเข/าที่ประชุมเพื่อให/คณะรัฐมนตรีพิจารณาให/ความเห็นชอบในหลักการของโครงการดังกลาวด/วย
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36540

ปDาไม/ลำปางซุม จับมอดไม/ 3 วัน 3 คืน เจอจะๆ ขนไม/สักทอน แตไหวตัวทันทิ้งรถแล/ววิ่งหลบหนีเข/าปDา
5 พ.ย. 63
เมื่อชวงสายวันที่ 5 พ.ย.2563 พนักงานสอนสวน สภ.แมทะ ลำปาง พร/อมชุดสืบสวนสภ.แมทะ ได/ตรวจสอบผู/ครอบครอง
รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำรถของกลางหลังกลุมมอดไม/ใช/เปนพาหนะขนไม/สักทอนออกจากปDาเขตปDาสงวนแหงชาติปDาแมจาง
บ/านแมทะ ม.8 ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลำปางและถูกเจ/าหน/าที่ปDาไม/ตรวจยึดแตมอดไม/หลบหนีไปได/ เพื่อขยายผลผู/ครอบครองมา
ดำเนินคดีตามกฏหมาย
ทั้งนี้เจ/าหน/าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปDาไม/ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ3 ผอ.สำนักจัดการ
ทรัพยากรปDาไม/ที่ 3 ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.สวนปCองกันรักษาปDาและควบคุมไฟปDา นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หน.ฝDายปCองกัน
รักษาปDา รวมกับ จนท.หนวยฯ ลป.14 (แมทะ) จนท.ศูนย3วนวัฒนวิจัยแมทะ เจ/าหน/าที่ตำรวจ ตชด.33 จ.เชียงใหม ตำรวจ กก.4
บก.ปทส. เจ/าหน/าที่ทหาร กอ.รมน.จ.ลำปางและตำรวจ.สภ.แมทะ ได/รวมกันตรวจยึดไม/สักทอน จำนวน 42 ทอน พร/อมด/วย
รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำไมติดแผนปCายทะเบียน จำนวน 1 คัน ล/อเข็นพวงท/ายแบบเหล็กและไม/ จำนวน 2 คัน บริเวณกลาง
ปDา เขตปDาสงวนแหงชาติปDาแมจาง ดังกลาวโดย ทางเจ/าหน/าที่ชุดดังกลาว ได/รับแจงจากพลเมืองดีวา มีกลุมมอดไม/ลักลอบเข/ามาตัด
ไม/และขนย/ายไม/ออกจากปDาสงวน และมีการมั่วสุมกันเสพยาบ/ากัน เจ/าหน/าที่จึงได/สนธิกำลังกันดักซุมดูตามรับแจ/ง ซึ่งเจ/าหน/าที่ได/
ใช/เวลาเฝCาจับกุมถึง 3 วัน จนกระทั่งวันเวลาดังกลาวพบ ผู/ชายขี่รถจักรยานยนต3โดยมีล/อเข็นพวงท/ายขนไม/เถื่อนออกมาจาปปDา
เจ/าหน/าที่ จึงแสดงตัวเข/าจับกุมทันที เมื่อชายคนดังกลาวเห็นเจ/าหน/าที่ได/รีบทิ้งรถและอาศัยความชำนาญวิ่งหลบหนีเข/าปDาอยาง
รวดเร็ว แตท/องรถพบไม/สักทอนจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต3และล/อเข็นบรรทุกไม/เถื่อนมาจำนวน 6 ทอน เจ/าหน/าที่จึงได/
เดินทางตรวจสอบถามเส/นทางที่รถจักรยานยนต3ขับขี่ออกมา กระทั่งพบจุดที่มีการลักลอบตัดไม/ มีไม/สักทอนวางกระจัดกระจายกวา
40 ทอน เพื่อรอขนย/ายออกจากปDา จึงได/ยึดของกลางทั้งหมดไว/ นำสงพนักงานสอนสวน สภ.แมทะ อ.แมทะ ดังกลาว
https://www.77kaoded.com/news/prateep/2029467

จนท.ปDาไม/ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ดำเนินการเข/าตรวจสอบการลับลอบตัดไม/เขตปDาสงวนแหงชาติปDาแมจาง จ.ลำปาง
5 พ.ย. 2563
นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ3 ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 3 ลำปาง พร/อมด/วยนายเกษม คำมา ผู/อำนวยการ
สวนปCองกันรักษาปDาและควบคุมไฟปDา รวมบูรณาการสั่งการ การทำงานกับเจ/าหน/าที่ตำรวจ และเจ/าหน/าที่ทหาร นำเจ/าหน/าที่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษปDาไม/ลำปาง ลงพื้นที่ เขตปDาสงวนแหงชาติปDาแมจาง บ/านแมทะ ม.8 ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลำปาง รวมตรวจยึดไม/สัก
ทอน จำนวน 42 ทอน รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำ ไมติดแผนปCายทะเบียน จำนวน 1 คัน ล/อเข็นพวงท/ายแบบเหล็กและไม/
จำนวน 2 คัน
โดยกอนหน/าที่เจ/าหน/าที่ได/รับแจ/งจากพลเมืองดี ถึงการลักลอบตัดไม/ ขนย/ายออกจากพื้นที่ปDาสงวน และมีการมั่วสุมเสพยาเสพ
ติด จึงได/มีการดักซุมติดตามเปนระยะเวลา 3 วัน จนได/มีการปรากฏตัว ชายฉกรรจ3ขี่รถจักรยานยนต3ที่มีล/อเข็นพวงขนไม/เถื่อน
เจ/าหน/าที่จึงได/แสดงตัวเข/าดำเนินการจับกุม
เมื่อชายคนดังกลาวเห็นเจ/าหน/าที่จึงทิ้งรถ วิ่งหลบหนีเข/าปDา เนื่องด/วยความมืด เจ/าหน/าที่จึงไมสามารถติดตามได/ทัน จากการ
ตรวจสอบรถของผู/หลบหนีพบไม/เถื่อนมาจำนวน 6 ทอน ตอมาเจ/าหน/าที่จึงได/ดำเนินการตรวจสอบถามเส/นทางที่รถจักรยานยนต3ขับ
ขี่ออกมา กระทั่งพบจุดที่มีการลักลอบตัดไม/ มีไม/สักทอนวางกระจัดกระจายกวา 40 ทอน เพื่อรอขนย/ายออกจากปDา จึงได/ยึดของ
กลางทั้งหมดไว/ นำสงพนักงานสอนสวน สถานีตำรวจภูธรแมทะ พร/อมกันนี้ยังได/ตรวจสอบผู/ครอบครองรถจักรยานยนต3ที่ใช/ขนไม/
คันดังกลาวแล/ว เพื่อที่จะเรียกตัวเจ/าของรถมาทำการสอบสวนตอไป
https://region3.prd.go.th/topic/news/19415

5 พ.ย. 2563 ผู/วาฯ แพร ขานรับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
นายสมหวัง พวงบางโพ ผู/วาราชการจังหวัดแพร พร/อมขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให/เกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยจังหวัดแพรได/แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสำคัญเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมแบงออกเปนคณะทำงานด/านตางๆ ได/แกคณะทำงานการ
ปลูกปDาและปCองกันไฟปDา มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมายเปนประธานคณะทำงาน มีผู/อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมเปนเลขานุการ เพื่อดำเนินการประสานงานในการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชนในพื้นที่เปCาหมาย รวมกับศูนย3อำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน และคณะกรรมการโครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา
รวมดำเนินการกำหนดเปCาหมายการจัดที่ดินให/ราษฎรอยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ปDาชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1 และ 2 โดยใช/กลไกภายใต/
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และกลไกภายใต/พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ/มครองสัตว3ปDา พ.ศ. 2562 ประสานความรวมมือกับราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ปDาและพื้นที่ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนผานการ
จัดทำแผนระดับชุมชน ใช/การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนเครื่องมือในการสงเสริมให/ราษฎรที่อยูอาศัยในเขตปDาลดการใช/
พื้นที่ไมบุกรุกปDาเพิ่ม ไมเผาปDา และรวมกันดูแลปDา สร/างกลไกการรับรู/ โดยใช/เครือขายจิตอาสาพระราชทานเปนชองทางสื่อสารและ
สร/างความรวมมือกับภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดแพร
คณะทำงานปDาชุมชน ประกอบด/วยรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมาย ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่
3 จังหวัดแพร เปนเลขานุการ มีบทบาทหน/าที่ในการสงเสริมการจัดตั้งฟHIนฟูและขยายปDาชุมชนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรที่อยูอาศัยและทำกินในปDาชุมชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปDาชุมชนประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติปDา
ชุมชน พ.ศ. 2562

คณะทำงานโครงการจัดที่ดินทำกินให/ชุมชน ภายใต/คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับ
มอบหมายเปนประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 3 สาขาแพร เปนเลขานุการ มีหน/าที่ในการเรงรัด
การสำรวจถือครองและจัดระเบียบการใช/ประโยชน3ในพื้นที่ปDา โดยเฉพาะพื้นที่ต/นน้ำ หรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพื่อจัดสรร
ที่ดินที่อยูอาศัยและทำกินให/ราษฎรตามกลไก คทช.รวมทั้งเรงรัดฟHIนฟูสภาพปDาในพื้นที่ดังกลาว สอบถามความต/องการการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได/รับอนุญาตให/อยูในพื้นที่ตามกลไก คทช. ที่ผานมาและเรงรัดหนวยงานตางๆ ดำเนินการตามความ
ต/องการของราษฎร
คณะทำงานแก/ไขป9ญหาหมอกควันไฟปDาและ PM 2.5 มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมายเปนประธาน
คณะทำงาน มีหัวหน/าสำนักงานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร เปนเลขานุการ มีบทบาทในการประสานความรวมมือ
กับเครือขายจิตอาสา แก/ไขป9ญหาโดยกลไกภายใต/โครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา จัดตั้งศูนย3ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ และระดับท/องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟปDา รวมทั้งจัดชุดพิทักษ3ปDาประจำหมูบ/านรวมกันระหวางฝDายปกครอง ฝDายความมั่นคง และ
เจ/าหน/าที่ปDาไม/ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงจัดหาอุปกรณ3เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน/าที่ในพื้นที่
คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน มีผู/อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัด
แพรเปนประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสวนทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพร เปนเลขานุการ มี
หน/าที่กำหนดและกลั่นกรองแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งกักเก็บน้ำบนพื้นดินและใต/ดิน เพื่อสงข/อมูลให/สำนัก
ทรัพยากรน้ำแหงชาติประสานกับหนวยงานรับผิดชอบโครงการประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรม
ทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหลงน้ำพร/อมระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย3 ให/ประชาชนทำ
การเกษตรบนแปลงใหญ นำองค3ความรู/เรื่องการเติมน้ำใต/ดินไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยพิจารณาให/สอดคล/องกับความต/องการของ
ประชาชน สอดคล/องกับสภาพพื้นที่รูปแบบทางวิชาการแหลงน้ำที่จะใช/เติมทั้งคุณภาพน้ำ ทั้งกอนเติมและหลังการเติม
ทั้งนี้จังหวัดแพรขอให/คณะทำงานทุกคณะรายงานความคืบหน/าของการปฏิบัติงานทุกสิ้นไตรมาสให/แกจังหวัดแพรทราบผล
การดำเนินงานตอไป
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201105135839378

ผู/วาฯ แพร ขานรับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ขาวจาก : ส.ปชส.แพร เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563 อาน : 8 ครั้ง
นายสมหวัง พวงบางโพ ผู/วาราชการจังหวัดแพรพร/อมขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให/เกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยจังหวัดแพรได/แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสำคัญเรงดวนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมแบงออกเปนคณะทำงานด/านตางๆ ได/แกคณะทำงานการ
ปลูกปDาและปCองกันไฟปDา มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมายเปนประธานคณะทำงาน มีผู/อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมเปนเลขานุการ เพื่อดำเนินการประสานงานในการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชนในพื้นที่เปCาหมาย รวมกับศูนย3อำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน และคณะกรรมการโครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา
รวมดำเนินการกำหนดเปCาหมายการจัดที่ดินให/ราษฎรอยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ปDาชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1 และ 2 โดยใช/กลไกภายใต/
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และกลไกภายใต/พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ/มครองสัตว3ปDา พ.ศ. 2562 ประสานความรวมมือกับราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ปDาและพื้นที่ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนผานการ
จัดทำแผนระดับชุมชน ใช/การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนเครื่องมือในการสงเสริมให/ราษฎรที่อยูอาศัยในเขตปDาลดการใช/
พื้นที่ไมบุกรุกปDาเพิ่ม ไมเผาปDา และรวมกันดูแลปDา สร/างกลไกการรับรู/ โดยใช/เครือขายจิตอาสาพระราชทานเปนชองทางสื่อสารและ
สร/างความรวมมือกับภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดแพร
คณะทำงานปDาชุมชน ประกอบด/วยรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมาย ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 3
จังหวัดแพร เปนเลขานุการ มีบทบาทหน/าที่ในการสงเสริมการจัดตั้งฟHIนฟูและขยายปDาชุมชนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่
อยูอาศัยและทำกินในปDาชุมชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปDาชุมชนประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติปDาชุมชน พ.ศ.
2562

คณะทำงานโครงการจัดที่ดินทำกินให/ชุมชน ภายใต/คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับ
มอบหมายเปนประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 3 สาขาแพร เปนเลขานุการ มีหน/าที่ในการเรงรัด
การสำรวจถือครองและจัดระเบียบการใช/ประโยชน3ในพื้นที่ปDา โดยเฉพาะพื้นที่ต/นน้ำ หรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพื่อจัดสรร
ที่ดินที่อยูอาศัยและทำกินให/ราษฎรตามกลไก คทช.รวมทั้งเรงรัดฟHIนฟูสภาพปDาในพื้นที่ดังกลาว สอบถามความต/องการการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได/รับอนุญาตให/อยูในพื้นที่ตามกลไก คทช. ที่ผานมาและเรงรัดหนวยงานตางๆ ดำเนินการตามความ
ต/องการของราษฎร
คณะทำงานแก/ไขป9ญหาหมอกควันไฟปDาและ PM 2.5 มีรองผู/วาราชการจังหวัดแพรที่ได/รับมอบหมายเปนประธานคณะทำงาน มี
หัวหน/าสำนักงานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร เปนเลขานุการ มีบทบาทในการประสานความรวมมือกับเครือขายจิต
อาสา แก/ไขป9ญหาโดยกลไกภายใต/โครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา จัดตั้งศูนย3ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ
ท/องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟปDา รวมทั้งจัดชุดพิทักษ3ปDาประจำหมูบ/านรวมกันระหวางฝDายปกครอง ฝDายความมั่นคง และเจ/าหน/าที่ปDาไม/
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงจัดหาอุปกรณ3เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน/าที่ในพื้นที่
คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน มีผู/อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพรเปน
ประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสวนทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพร เปนเลขานุการ มีหน/าที่
กำหนดและกลั่นกรองแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งกักเก็บน้ำบนพื้นดินและใต/ดิน เพื่อสงข/อมูลให/สำนักทรัพยากรน้ำ
แหงชาติประสานกับหนวยงานรับผิดชอบโครงการประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ
และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหลงน้ำพร/อมระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย3 ให/ประชาชนทำการเกษตรบนแปลง
ใหญ นำองค3ความรู/เรื่องการเติมน้ำใต/ดินไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยพิจารณาให/สอดคล/องกับความต/องการของประชาชน สอดคล/อง
กับสภาพพื้นที่รูปแบบทางวิชาการแหลงน้ำที่จะใช/เติมทั้งคุณภาพน้ำ ทั้งกอนเติมและหลังการเติม
ทั้งนี้จังหวัดแพรขอให/คณะทำงานทุกคณะรายงานความคืบหน/าของการปฏิบัติงานทุกสิ้นไตรมาสให/แกจังหวัดแพรทราบผลการ
ดำเนินงานตอไป
https://region3.prd.go.th/topic/news/19448

ไทยรัฐออนไลน3 5 พ.ย. 2563 ปทส. ยังไมสงสำนวนรุกปDา หลัง "ปารีณา" ขอใช/เอกสิทธิ์ส.ส.คุ/มครอง
ปทส. ยังไมมาพบอัยการจังหวัดราชบุรี หลัง "เอr ปารีณา" ผู/ต/องหารุกปDา ขอ "ใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง" ระหวางสมัยประชุมสภา
พร/อมขอให/พนักงานสอบสวน สอบพยานเพิ่มเติม 10 ปาก จึงต/องเลื่อนสงสำนวนออกไป
วันที่ 5 พ.ย.63 ที่หน/าสำนักงานอัยการภาค 7 จ.ราชบุรี ชวงเช/ายังไมมีเจ/าหน/าที่ทั้ง บก.ปทส. หรือพนักงานสอบสวน มาสงสำนวน
คดีตอพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี เพื่อพิจารณาสั่งฟCอง น.ส.ปารีณา ในคดีบุกรุกปDาสงวนในพื้นที่ หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี จนลวงเลยไปถึง 11.00 น. ผู/สื่อขาวจึงได/ติดตอสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวข/อง แจ/งวา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี
พรรคพลังประชารัฐ ได/สงหนังสือขอใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง โดยอ/างวามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ
ทั้งนี้ ภายหลัง พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เปsดเผยวา ความคืบหน/าคดีที่ บก.ปทส.มีความเห็นสั่งฟCอง น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในคดีบุกรุกปDาสงวนในพื้นที่ หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร 2 งาน 93
ตารางวา กอนหน/านี้ได/นัด น.ส.ปารีณา มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อสงสำนวนคดีดังกลาวให/พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี พิจารณาสั่ง
ฟCองใน 4 ข/อหา ตามความผิด พ.ร.บ.ปDาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ม.14 และ ม.31, ตามความผิด พ.ร.บ.ปDาไม/ พ.ศ.2484 และตาม
ความผิด พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ในวันที่ 5 พ.ย. เวลา 10.00 น.
โดยมีผู/กลาวหา 5 ราย ประกอบด/วย นายวีระ สมความคิด ประธานกลุมพิทักษ3สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือขาย
ประชาชนต/านคอร3รัปชัน, นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย3ปDาไม/ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 10 (ราชบุรี), นายสุรเชษฐ3 ศรีแดง
รักษา นักวิชาการปDาไม/ชำนาญการ ผอ.ปDาไม/จังหวัดราชบุรี, นายวัชระ ละออออน นักวิชาการปDาไม/ปฏิบัติการ สำนักจัดการ
ทรัพยากรปDาไม/ที่ 10 (ราชบุรี) และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3 ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมจังหวัดราชบุรี
อยางไรก็ตาม น.ส.ปารีณา ได/สงหนังสือขอใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง โดยอ/างวามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ จึงไมสามารถมาพบ
พนักงานสอบสวนที่สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ตามนัดได/ จนกวาจะมีการปsดสมัยประชุม นอกจากกนี้ น.ส.ปารีณา ยังได/ขอยื่น
หนังสือร/องขอความเปนธรรมให/คณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. สอบปากคำพยาน ประกอบด/วยชาวบ/านในพื้นที่ และเจ/าหน/าที่
รัฐเพิ่มเติมอีก 10 ปากอีกด/วย โดยพนักงานสอบสวนจะสอบพยานตามที่ร/องขอมา เมื่อเสร็จสิ้นแล/วจะรวบรวมเข/าสำนวนและนัด
หมายให/ น.ส.ปารีณา มาพบ เพื่อสงฟCองตออัยการตอไป หลังปsดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ อยางไรก็ตาม กรณีนี้ถึงแม/กอนหน/านี้
น.ส.ปารีณา จะแจ/งวา "คืนที่ดินที่บุกรุกไปแล/ว" แตในทางกฎหมายไมสามารถทำได/ เนื่องจากความผิดได/สำเร็จแล/ว
https://www.thairath.co.th/news/local/central/1969905

ปรับรายวัน! "ต/นไม/ขวางถนน"
6 พ.ย. 2563
พิษณุโลก - "ต/นไม/ขวางถนน"เจ/าป9ญหา แขวงการทางพิษณุโลกที่ 2 ต/องวิ่งเอง !! ถือหนังสือลงนามผอ.สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/
ที่ 4 ไปหา "อธิบดีกรมปDาไม/"ด/วยตนเอง เพื่อขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนน้ำเทิน-บอโพธิ์ ตามงบ
กอสร/างขยายถนน 24 ล/านบาท ระยะ 1.5 กิโลเมตร สวนบริษัทรับเหมาถูกปรับรายวัน
ผู/สื่อขาวรายงานวา หลังจาการมีการนำเสนอเรื่องราวถนนจากสามแยกบ/านแยง ไปสูตัว อ.นครไทย ชวงบ/านน้ำเทิน-บอโพธิ์ ต.
หนองกะท/าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สร/างไมเสร็จ และยังไมมีแนวโน/มจะแล/วเสร็จเร็วๆนี้ เนื่องจากต/นไม/ขวางถนนและยังไมได/ลาด
ยางขยายถนน แม/วาตามปCายจะหมดสัญญาจ/างไปแล/วก็ตาม ซึ่งงานกอสร/างถนนป9จจุบันทำได/เพียงบดอัดพื้นผิวจราจรเทานั้น โดยมี
ต/นไม/ตั้งอยูกลางถนนนับสิบต/น
ลาสุด นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งเปนผู/รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง ได/
ดำเนินการติดตอยื่นคำขอ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผานไปยังองค3การอุตสาหกรรมปDาไม/พิษณุโลก เพื่อดำเนินการขออนุญาต
ตอผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เพื่อขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน
น้ำเทิน-บอโพธิ์ ระยะ 1.488 กม.โดยที่ผานมามีหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมไปมา

จนกระทั่งวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงที่ 2 ได/เดินทางมารับหนังสือขออนุญาตที่เพิ่งลงนามโดย นายทรงศักดิ์ กิตติธา
กรณ3 ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ด/วยตนเอง ที่สำนักจัดการทรัพยากรปDา
ไม/ที่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อนำหนังสือไปยื่นตออธิบดีกรมปDาไม/ ให/ทันตอเวลา
นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เปsดเผยวา แขวงทางหลวงที่ 2 ได/ประสานงานในหลาย
หนวยงานปDาไม/และทรัพยากรจังหวัดในชวง 4 เดือนที่ผานมา กระทั่งไมนานได/ทำหนังสือทำเรื่องขออนุญาตไปยัง องค3การ
อุตสาหกรรมปDาไม/และสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 พิษณุโลก โดยแบงเนื้องานเปนการตัดโคนต/นไม/ และ ขุดล/อมไปปลูกใหม
ซึ่งทางแขวงฯ ประเมินวา ขั้นตอนขออนุญาตทำไม/จะลาช/า ไมทันการณ3จึงได/ขอหนังสือการอนุญาตจากสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/
ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กลับมา เพื่อนำไปยื่นตออธิบดีกรมปDาไม/ด/วยตนเอง เพื่อความรวดเร็ว
สวนผู/รับเหมาซึ่งเปนเอกชนนั้น ป9จจุบันแขวงทางหลวงดำเนินการปรับรายวัน ลาช/าเนื่องจากหมดสัญญา แตแขวงฯ ยังสามารถขอ
ขยายสัญญาภายหลังได/ เนื่องจากทางแขวงฯ 2 กำลังดำเนินการขออนุญาตทำให/บริเวณสองข/างทาง ซึ่งถือวามีไม/ ปริมาณ
พอสมควร มีทั้งขุดไปปลูกใหมและให/ออป.ตัดเพื่อการค/าตอไป ขณะนี้จึงไมสามารถบอกได/วา จะขยายเวลาให/ผู/รับเหมาออกไปได/กี่
วัน
ผู/สื่อขาวรายงานวาเส/นทางดังกลาวดำเนินการกอสร/างโดยสำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลก2 ตอนน้ำเทิน-บอโพธิ์ โดยมีสัญญาจ/าง
กับบริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะทาง 1,488 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 24,975,500 บาท โดยเริ่มสัญญา
กอสร/างวันที่ 23 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รวม 180 วัน ในสวนกรณีที่ติดขัดต/นไม/ยังไมสามารถ
ดำเนินการกอสร/างถนนตอได/สัญญากอสร/างดังกลาวจึงมีการพักชั่วคราวเนื่องจากรอหนังสืออนุญาตทำไม/จากกรมปDาไม/
https://www.nationtv.tv/main/content/378804651

แขวงการทางพิษณุโลกเต/น! ถือหนังสือขอตัด-ขุดล/อมไม/หวงห/ามสงเอง เคลียร3ป9ญหาขยายถนนนครไทย
เผยแพร: 5 พ.ย. 2563 16:31 โดย: ผู/จัดการออนไลน3
พิษณุโลก - แขวงการทางพิษณุโลกที่ 2 ต/องวิ่งเอง..ถือหนังสือ ผอ.สำนักฯ 4 สง “อธิบดีกรมปDาไม/” ขออนุญาตตัด-ขุดล/อมไม/หวง
ห/ามกลางทางหลวงนครไทย (ทล.2013 น้ำเทิน-บอโพธิ์) หลังสิ้นสุดสัญญาจ/างแตขยายถนน 4 เลนไมได/
หลังสื่อนำเสนอขาวชาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตลอดจนผู/คนที่สัญจรผานเส/นทางนครไทย-อ.ดานซ/าย อ.ภูเรือ จ.เลย ตางพากัน
วิพากษ3วิจารณ3ถึงโครงการกอสร/างถนนจากสามแยกบ/านแยง-ตัวอำเภอนครไทย ชวงบ/านน้ำเทิน-บอโพธิ์ ต.หนองกะท/าว อ.นคร
ไทย ที่ยังไมมีแนวโน/มจะแล/วเสร็จเร็วๆ นี้ แม/วาโครงการฯจะหมดสัญญาจ/างไปแล/วก็ตาม งานกอสร/างถนนป9จจุบันทำได/เพียงบดอัด
พื้นผิวจราจรเทานั้น โดยมีต/นไม/ตั้งอยูกลางถนนนับสิบต/น
ลาสุด นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ผู/รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง ได/ดำเนินการ
ติดตอยื่นคำขอตอผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อ 17 กันยายน 2563 ผานไปยัง อ.อ.ป.พิษณุโลก
เพื่อขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บอโพธิ์ ระยะ 1.488 กม. โดยที่ผานมามีหนังสือขอ
เอกสารเพิ่มเติมไปมา
กระทั่งวานนี้ 4 พ.ย. 63 แขวงฯ ที่ 2 ได/เดินทางมารับหนังสือขออนุญาตที่เพิ่งลงนามโดยนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ3 ผู/อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อ 3 พฤศจิกายน ด/วยตนเองที่สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง
ฯ จ.พิษณุโลก เพื่อนำหนังสือไปยื่นตออธิบดีกรมปDาไม/ให/เร็วที่สุด

นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เปsดเผยวา
แขวงทางหลวงที่ 2 ได/ประสานงานหนวยงานปDาไม/และทรัพยากรจังหวัดฯ ชวง 4 เดือนที่ผานมา กระทั่งได/ทำหนังสือทำเรื่องขอ
อนุญาตไปยังองค3การอุตสาหกรรมปDาไม/ (อ.อ.ป.) และสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 พิษณุโลก โดยแบงเนื้องานเปนการตัดโคน
ต/นไม/ และขุดล/อมไปปลูกใหม
อยางไรก็ตาม ทางแขวงฯ ประเมินวา ขั้นตอนขออนุญาตทำไม/จะลาช/าไมทันการณ3 จึงได/ขอหนังสือการอนุญาตจากสำนักจัดการ
ทรัพยากรปDาไม/ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กลับมา เพื่อนำไปยื่นตออธิบดีกรมปDาไม/ด/วยตนเองเพื่อความรวดเร็ว
สวนผู/รับเหมาซึ่งเปนเอกชนนั้น ป9จจุบันแขวงฯ ดำเนินการปรับรายวันเนื่องจากหมดสัญญา แตยังสามารถขอขยายสัญญาภายหลัง
ได/ เนื่องจากทางแขวงฯ 2 กำลังดำเนินการขออนุญาตทำให/บริเวณสองข/างทาง มีต/นไม/ที่ต/องขุดไปปลูกใหมและให/ อ.อ.ป.ตัดเพื่อ
การค/าตอไป วันนี้จึงไมสามารถบอกได/วาจะขยายเวลาให/ผู/รับเหมาออกไปได/กี่วัน
อนึ่ง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ได/รับจัดสรรงบประมาณปy 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจราจรและขนสง รหัสงาน 12100 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2103
0102 ตอนน้ำเทิน-บอโพธิ์ ระหวาง กม.22+275-กม.23+763 ปริมาณงาน 1.488 กม. งบประมาณ 24,975,500 บาท
โดยทำการปรับปรุงทางหลวงเดิม 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร มีเกาะกลาง ชองจราจรกว/าง 3.5 เมตร ไหลทางกว/าง 2.50 เมตร
โดยผู/รับจ/างคือ บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะเวลาในการกอสร/าง 180 วัน เริ่มสัญญา 23 เมษายน 2563 สิ้นสุด
สัญญา 19 ตุลาตม 2563
https://mgronline.com/local/detail/9630000114775

