สรุปขาวประจําในวันที่ 30 เม.ย. 64

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ
- ลางบางทุนใหญยึดปาชายเลน(ไทยรัฐ 30 เมษายน 2564 หนา 1,12)
ขาวเว็บไซต

ปลัด ทส. นําประชุม คกก.สรางพิพิธภัณฑไมมีคา เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 (มติชน 29 เมษายน 2564)
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2697450
คณะกรรมการฝายโครงการจัดสรางพิพิธภัณฑองคความรูเรื่องไมมีคาเพื่อประโยชนของแผนดินเฉลิมพระเกียรติฯ มีมติให
กรมปาไมรวมกับกรมศิลปากรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมการขอใชประโยชนไมของกลาง
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 29 เมษายน 2564)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210429174045285
จ.แมฮองสอน ตรวจยึดไมสักแปรรูป มูลคารวม 60 ,000 บาท กลางดึกที่ผานมา เตรียมนําสงพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามกฎหมาย (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 29 เมษายน 2564)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210429110619017
จ.มุกดาหาร กอ.รมน. ปาไม ตชด.234 ตรวจยึดไมแปรรูป 69 ทอน ในเขตพื้นที่อําเภอดงหลวง
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 29 เมษายน 2564)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210429093829943
ลําปางจนท.สนธิกําลังจับสาวใหญเมืองงาว ยึดยาบา อาวุธปน ไมเถื่อนพรอมอุปกรณแปรรูปคาบาน
(77 ขาวเด็ด 29 เมษายน 2564)
https://www.77kaoded.com/news/prateep/2105132
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ปลัด ทส. นําประชุม คกก.สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
วันที่ 29 เมษายน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฝ่าย
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส. โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก กรมศิลปากร เป็นต้น ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
เตรียมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรี และนําเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนั้น ยังได้มีการพิจารณาการนําไม้มีค่าที่เป็น
ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีหน่วยงานขอใช้ประโยชน์ ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ ศูนย์การทหารม้า และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมศิลปากร พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมต่อไป
นายจตุพร ได้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดําเนินการ เพื่อเตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยขอให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง ในอีก
หนึ่งเดือนข้างหน้า

29 เม.ย. 2564 | เข้าชม : 85
คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมศิลปากรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมการขอใช้ประโยชน์ไม้ของกลาง
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุม คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่อง
ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาทบทวนแผนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ
เบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมศิลปากรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมต่อไปและขอให้ทุกฝ่ายเร่งดําเนินการ พร้อมเตรียม
รายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้ง ยังได้พิจารณาการนําไม้มีค่าของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วไปใช้
ประโยชน์ โดยมีหน่วยงานขอใช้ประโยชน์ คือ กรมราชทัณฑ์ ศูนย์การทหารม้า และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

29 เม.ย. 2564 | เข้าชม : 46
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาถึงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อําเภอขุนยวม) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม
เพื่อติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ ภายหลังทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 เม.ย.64) เวลาประมาณ 22.30 น. นายรุ่งเพ็ชร์ บรรเทา หัวหน้า
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อําเภอขุนยวม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อําเภอขุนยวม) และเจ้าหน้าที่ มว.ตชด.3362 ได้
ร่วมกันตรวจยึดไม้สักแปรรูปจํานวน 18 แผ่น ปริมาตร 0.50 ม.3 คิดเป็นค่าภาคหลวง 196 บาท ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ 60,000 บาท และตรวจ
ยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง โดยไม่ได้ตัวผู้กระทําผิด
ขณะนี้ หน่วยฯ กําลังจัดทําคดี เพื่อนําส่งพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรขุนยวม ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

29 เม.ย. 2564 | เข้าชม : 26
วันที่ 28 เม.ย. 64 พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานบูรณาการกําลังจากเจ้าหน้าที่
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) , เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ,
กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 234 จ.มุกดาหาร และ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 สํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าตรวจสอบไม้แปรรูปผิดกฎหมายในพื้นที่ตําบลพังแดง อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
สืบเนื่องจาก ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีนายทุนว่าจ้างกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้เป็นจํานวนมาก จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
พื้นที่บริเวณที่ได้รับแจ้ง พบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปเป็นจํานวนมาก จึงได้จัดกําลังซุ่มเฝ้าตรวจแต่ไม่มีผู้ใดเข้ามาในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงได้
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ จากการตรวจสอบทราบว่าบริเวณดังกล่าวพื้นที่ บ.หนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงภูพาน พิกัดที่ 48Q 434454 E 1855475 N เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ พบมีการแปรรูปไม้ และได้จัดเรียงไม้ไว้เป็นกองๆ เพื่อ
เตรียมเคลื่อนย้ายไม้ออกส่งให้กับกลุ่มนายทุน ตรวจสอบเป็นไม้แปรรูปขนาดต่างๆ แยกเป็น ไม้แดงแปรรูป จํานวน 17 ท่อน ไม้เต็งแปรรูป จํานวน
52 ท่อน รวมไม้ทั้งหมด 69 ท่อน ปริมาตร 3.655 ลบ.ม. โดยผู้กระทําผิดไหวตัวสามารถหลบหนีการจับกุมไปก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทํา
บันทึกตรวจยึดนําไม้ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงหลวง เพื่อสอบสวน สืบสวน หาผู้กระทําผิด ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
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ลําปางจนท.สนธิกําลังจับสาวใหญ่เมืองงาว ยึดยาบ้า อาวุธปืน ไม้เถื่อนพร้อมอุปกรณ์แปรรูปคาบ้าน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ร.ต.อ.นพคุณ ใจแข็ง พนักงานสอบสวนสภ.งาวลําปาง นําตัวนางแอ อายุ 49 ปี ชาว ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ผู้ต้องหา”พรบ.ป่าไม้ มียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฏหมาย พรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
พร้อมของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 5 ผ/ล ปริมาตร 0.33 ลบ.ม ไม้มะก่อแปรรูป จํานวน 12 ผ/ล ปริมาตร 0.68 ลบ.ม ยาบ้า จํานวน 47 เม็ด
เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง พร้อมแผ่นบังคับโซ่ติดตัวเครื่อง จํานวน 2 แผ่น ยาว 10 และ 24 นิ้ว แผ่นบังคับโซ่ยาว 28 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น อาวุธ
ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 กระบอก ลูกกระสุนปืนลูกซอง จํานวน 5 นัด อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ (ปืนแก็ป) จํานวน 1 กระบอก มา
สอบสวนก่อนจะนําตัวส่งฝากขัง

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ร่วมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 สปป.3 (ภาคเหนือ), เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.ตชด.33
เชียงใหม่, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง), เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษอําเภองาวจังหวัดลําปาง, เจ้าหน้าที่ตํารวจ
บก.ปทส.จังหวัดลําปางจาก สายลับได้รับหนังสือร้องเรียนว่า ที่บ้านของนางแอ มีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนํากําลัง
ตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าหน้าบ้านกําลังมีการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จึงตะโกนเรียก ต่อมาพบนางแอ จึงแสดงบัตรและหนังสือร้องเรียน ก่อนที่นางแอ
จะนําเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนบ้านเพื่อตรวจค้น ผลการตรวจค้นในตัวนางแอพบยาบ้าของกลางเหน็บอยู่ที่เอวจึงจับกุมตัวนางแอ ก่อนจะตรวจค้นบ้านผล
การตรวจค้นพบของกลางดังข้างต้นจึงตรวจยึดยําส่งร้อยเวรดําเนินคดี
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังร่วมกันจับกุมนายทองคํา อายุ 60 ปี ชาว ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง พร้อมของ กลางอาวุธปืนยาวไทย
ประดิษฐ์ (ลูกซองเบอร์ 12) จํานวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ (แก๊ป) จํานวน 1 กระบอก เหตุเกิด บริเวณป่าห้วยแล้ง พื้นที่บ้านผาแดง
ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดําเนินคดีอีก 1 คดี

