รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 8/๒๕๖4
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
--------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์
ผอ.สนง.ทสจ.ยส
2. นางสาวทิพาพร เวชกามา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผอ.สสว.)
3. นายคลอน ปานทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ผอ.สทช.)
4. นางเพลินจิตร ทาระพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ผอ.สอก.)
5. ส.ต.ท.ชานนท์ แสนเริง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
6. นายธนวัตน์ ชูรัตน์
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
7. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
8. นางจุฑารัตน์ วิชัยโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางสาวปทิตตา ลอยแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
10. นางสาวธัญญธร แพงมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
11. นางสมพร มูลกิตติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวสุพนิ โญ จงคูณกลาง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบตั ิการ
๑3. นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
14. นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (พรก.)
15. นางสาวจริยา โคตรสมบัติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
16. นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
17. นายภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
18. นายวัชรากร นามแก้ว
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
19. นายณัฐธิกรณ์ ศรีสุข
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (พรก.)
20. นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ)
21. นางสาวณัฐนันท์ สวันตรัจน์ เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ)
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายวงศ์ชนก วารสิทธิ์
2. นางสาวจิตติมา หงษ์ศรี
3. นายพิธา แสงสุวรรณ

พนักงานทั่วไป (ลูกจ้างเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ) ประจำส่วน
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการสิง่ แวดล้อม (จ้างเหมาบริการ) ประจำส่วน
พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ) ประจำส่วน

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่าเมื่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรมการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจำจั ง หวั ด และนายอำเภอ จั ง หวั ด ยโสธร ครั้ง ที่ 8/๒๕64
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร นั้น เพื่อรับทราบข้อสั่งการของจังหวัดยโสธร และสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ สนง.ทสจ.ยโสธร ดังนี้
1.2 หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดยโสธร
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
นายแพทย์สุดชาย เลยวนิชย์เจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
นางพรรณวิภา สังฆทิพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
1.3 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
1. นางสาวเกษมนัย์ นาจาน
ตำแหน่งเดิม คลังจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งใหม่ คลังจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ
ตำแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ตำแหน่งใหม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
4. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร
ตำแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ตำแหน่งใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
1.4 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็น ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 3436/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ตามประกาศ คสช.) (ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2557 – 25 ตุลาคม 2564)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่อง

สนง.ทสจ.ยโสธร

116

มติที่ประชุม รับทราบ

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุติเรื่อง
รายงานความ ครบกำหนด
ยังไม่ครบ
คืบหน้าแล้ว/
แล้ว/ยังไม่
กำหนด
ติดตาม
รายงาน
รายงาน
115
0
0
1

หมายเหตุ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564
ประธานแจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน ๒๕๖4
เวลา 09.0๐ น. ทั้งหมดมีจำนวน 14 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้นำลงในเว็บไซต์ http ://yasothon.mnre.go.th
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหากไม่มีการแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
3.1 ติดตามเรื่องการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย)์
ส่วนอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ของสำนักงานฯ ค่าไฟฟ้า
ประจำเดื อนกันยายน 2564 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2,288.40 หน่วย ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน
591.60 หน่วย เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 387.40 หน่วย ส่วนปริมาณการ
ใช้น้ำประปาเดือนกันยายน 2564 ปริมาณการใช้จำนวน 19 หน่วย เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2564 ปริมาณการ
ใช้น้ำลดลง 6 หน่วย เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2563 ปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง 7 หน่วย
ค่าไปรษณีย์ประจำเดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงิน 624 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564 ค่าส่ง
ไปรษณีย์ลดลง 2,228 บาท เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2563 ค่าส่งไปรษณีย์ลดลง 583 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให้บุคลากรในสังกัดช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ภายใน
อาคารสำนักงาน
3.2 ติดตามเรื่องการอยู่เวรกลางวัน กลางคืน และวันเสาร์ – อาทิตย์
ผอ.ทสจ.ยส. แจ้งต่อบุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเข้าเวรยาม ทั้งกลางวัน
กลางคืน และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้ผู้ตรวจเวรมาตรวจสอบการเข้าเวรของผู้
อยู่เวรอย่างเคร่งครัด ส่วนเวรในช่วงกลางวัน ให้อยู่เวรเพื่อคอยอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาขอใช้บริการที่
สำนั กงานฯ และให้ ปฏิบั ติ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของสำนั กงาน รวมถึง ทส.
ประกาศจังหวัด ประกาศ ทส. รวมถึงให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าทำงานให้ตรงต่อเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
3.3 ติดตามเรื่องการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
ผอ.ทสจ.ยส. แจ้งบุคลากรในสังกัด จังหวัด ยโสธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษา
ทำความสะอาดพื้ น ที่ บ ริเวณศาลากลางทุ กวัน พุ ธ เวลา 16.00 น. โดยให้ ส่ วนราชการรายงาน รูป ภาพกิจ กรรม
ที่ ด ำเนิ น การภายในวั น ศุ ก ร์ ข องสั ป ดาห์ และสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ยโสธร
ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณรั้วหน้ าอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบสำนักงาน ให้บุคลากรในสังกัด
ช่วยกัน จั ดกิจกรรมรณรงค์ดู แลรักษาทำความสะอาด ทุ กวัน พุ ธ โดยในห้ วงเดื อนพฤศจิกายน 2564 ให้ ด ำเนิ น
กิจกรรมทำความสะอาดฯ ในวันพุธ ที่ 3,10,17 และ 24 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 พร้อมปัญหา
และอุปสรรค

๔
๔.๑ ส่วนอำนวยการ
นางเพลินจิตร ทาระพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้รายงานผลการปฏิบัตงิ านฯ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕64 ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ต้นปี
สะสมถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

1
2

รายการงบประมาณ
รายการงบประจำ (งบบุคลากรฯ)
รายการงบประจำ (เงินสมทบ สป.ทส.)
รายการงบประจำ (ค่าสาธารณูปโภค)
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สนง.ทสจ.ยส.
โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
รวม
ผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
โครงการสริมสร้างศักยภาพการประกอบ
กิจการน้ำบาดาลฯ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
รวม

รับสุทธิ
320,940.00
67,375.00
299,400.50
42,800.00
21,460.00
7,500.00
43,670.00

จ่ายสุทธิ
53,490.00
5,750.00
31,948.30
0.00
0.00
0.00
0.00

จ่าย(ร้อยละ)
16.67
8.53
10.67
0.00
0.00
0.00
0.00

คงเหลือสุทธิ
267,450.00
61,625.00
267,452.20
42,800.00
21,460.00
7,500.00
43,670.00

803,145.50

91,188.30

11.35

711,957.20

765,900.00

37,783.00

4.93

728.117.00

150,000.00

50,489.67

33.66

99,510.33

915,900.00

88,272.67

9.64

827,627.33

หมายเหตุ

2. การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายพั สดุได้ดำเนิน การตรวจสอบ
พัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบเรีย บร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุได้จัดทำหนังสือรายงาน
สป.ทส. และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ทราบเรียบร้อยแล้ว
3. ฝ่ายบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำค่ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน รวมทั้งคำสั่งมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ทสจ.ยส. รวมถึง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ส่วน และได้แจ้งเวียนทุกส่วน
ทราบเรียบร้อยแล้ว
4. มี ก ารปรับ ปรุง ตำแหน่ ง เดิ ม จากเจ้ า พนั กงานป่ าไม้ ช ำนาญงาน เป็ น นั กวิ ช าการป่ า ไม้
ปฏิบัติการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
นางสาวทิพาพร เวชกามา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕64 ดังนี้
1. งบประมาณที่ได้รับโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอั นตรายในพื้ นที่ จังหวัด จำนวน 43,670 บาท กำลังจัดทำแผนปฏิบัติ งาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานบริ ห ารการจั ด การขยะของจั ง หวั ด ยโสธร ได้ ร่ ว มจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ขึน้ 3 รุ่นที่ (1) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย (3)องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
3. ร่วมประชุมสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด และร่วมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน
4. สนับ สนุน เทศบาลจังหวัดยโสธร ในการตรวจประเมินกิจการที่ เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
ประเภทปารผลิต และการสะสมปุ๋ยในท้องที่เทศบาลจังหวัดยโสธร

๕
5. ร่วมตรวจสอบและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากกลิ่นโรงงงาน
ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 รอบ ได้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจกลิ่นให้กับเทศบาลตำบล
เดิด เพื่อจะได้กำหนดตามอำนาจหน้าที่
6. ร่วมตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นมูลสุกร ที่ท้องที่ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
7. ร่วมสนับสนุนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายคลอน ปานทอง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕64 ดังนี้
1. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดยโสธร
มีพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินการ จำนวน 4 พื้นที่ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการออกคำสั่งให้
เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ออกไปดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าเพื่อจะได้รายงานสภาพป่าให้ผู้ว่าราชกา ร
จังหวัดยโสธร และกรมป่าไม้ ได้พิจารณาต่อไป
2. การขออนุญาตใช้พื้น ที่ของส่วนราชการซึ่งส่วนราชการต่างๆขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ โดยเปิดให้มีการรับคำขอจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกตามมติ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้รับ
คำขอมารวมทั้ ง สิ้ น 511 คำขอ และเมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้ มี ก ารยื่ น คำขอเพิ่ ม เติ ม โดยมี ค ำขอ
ที่ยื่นรวมกันทั้ง 2 ครั้ง 804 คำขอ แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 440 คำขอ พื้นที่ป่า 2484 364 คำขอ และถ้าแบ่ง
ประเภทออกเป็นหน่วยงาน หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 19 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 411 คำขอ สำนักงาน
พระพุ ท ธศาสนาจังหวัด ยโสธร จำนวน 228 คำขอ และส่ วนราชการ 27 หน่ วยงาน รวมทั้ งหมด 105 คำขอ
โดยส่ วนทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ ด ำเนิ น การออกคำสั่ งแต่ งตั้ งคณะทำงานออกไปดำเนิ น การตรวจสอบพื้ น ที่ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำฐานข้อมูลฯ และเก็บไว้ที่ ไดรฟ์ E-mail. สำนักงานฯ
หากต้องการใช้สามารถสืบค้นได้ E-mail.yasothon.mnre@gmail.com
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ ส่วนทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุ ดารัตน์ ชู รัตน์ นั กวิเคราะห์ น โยบายและแผน ได้รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ต.ค.64 ปัจจุบนั

1. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 1
3. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 2
4. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 3
5. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 4
6. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ
7. ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ
8. ค่าวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร

155
95
17
12
12
4
4

10
4
5

งบประมาณ

ใช้จ่ายไป

765,900.00
0.00
62,000.00
0.00
38,000.00
0.00
4,000.00
0.00
46,760.00
0.00
420,000.00 420,000.00
45,000.00 45,000.00
35,700.00 35,700.00

ร้อยละ

คงเหลือ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00

765,900.00
62,000.00
38,000.00
4,000.00
46,760.00
420,000.00
45,000.00
35,700.00

๖
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นไปรษณีย์
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ
11. ค่าประกันสังคม+กองทุนทดแทน
รวมทั้งสิ้น

12
12
12

16
13
12

26,400.00 26,400.00
66,200.00 66,200.00
21,840.00 21,840.00
775,160.00 759,899.97

100.00
26,400.00
100.00
66,200.00
48.10
21,840.00
100.00 775,160.00

2. โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ให้พัฒนาฐานรากให้พัฒนาก้าวไป
ตามตามแนวพระราชดำริ
ด้ ว ยคณะกรรมการสถาบั น ส่ ง เสริม และพั ฒ นากิจ กรรมปิ ด ทองหลั งพระสื บ สานแนว
พระราชดำริ ใน การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติให้สถาบัน ฯ ดำเนิน โครงการ
พัฒ นา เศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID 19 ด้วยการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพ
แหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วยการจ้างงานผู้ ว่างงานจาก
สถานการณ์ COVID19 ที่กลับภูมิลำเนาเดิม และเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกันสละ แรงงานในการดำเนินงาน
โดยสถาบั น ฯ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ รวมถึ ง การมี กิ จ กรรมการเกษตรหลั ง จาก ได้ น้ ำ แล้ ว และให้ ด ำเนิ น การ
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่ น และอุดรธานี ต่อมา คณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติให้ สถาบันฯ ดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากให้พัฒ นาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็น โครงการลักษณะเดียวกัน แต่ให้ดำเนินการใน 9 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี น่าน อุทัยธานี เพชรบุรี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก จำนวน 107 โครงการ
และโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรฐกิจและสังคมฐานรากฯ จำนวน 539 โครงการ รวม 646 โครงการ ได้ดำเนินการ
เสร็จ สิ้ น แล้ ว สามารถจ้ า งงานผู้ ว่ า งงานจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019
(COVID 19) ได้จำนวน 960 คน ซึ่งในจำนวนผู้ว่างงานร้อยละ 92 ไม่กลับไปทำงานในต่างถิ่นจะขอประกอบอาชีพ
ในภูมิลำเนาเดิม
3.โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาฐานรากให้พัฒนาก้าวไป
ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำมูล 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขยายผลการดำเนินงานไปพื้นที่ลุ่ มน้ำมูล (นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) จากการดำเนินงานโครงการฝ่าวิกฤติฯ ประกอบกับตาม
แนวนโยบายของ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่แล้งซ้ำซากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำมูล) เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และได้ให้ความสำคัญการแก้ไข มาดำเนินงาน
ขยายผลดังกล่าว
มีเป้าหมายดังนี้
1.พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพืน้ ที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก
2.สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
3.ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภค และการเกษตร
4.แผนปฏิบัติการ/Thai Water Plan
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ส่วนยุทธศาสตร์
นางสมพร มูลกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

๗
1. แผนการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 ของ สนง.ทสจ.ยส.
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

พื้นที่
เป้าหมาย
ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของ สป.ทส.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1. โครงการ:เสริมสร้างการ
ตระหนักรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
กิ จ กรรม:พั ฒ นาเครื อ ข่ า ย ร้อยละของ ทสม. ใน ร้อยละ 20 จังหวัดยโสธร
ทสม.
จังหวัดยโสธร มีความ
ตระหนักรู้และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรม:ประชาสั ม พั น ธ์ จำนวนครั้งในการจัด จำนวน
จังหวัดยโสธร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม
15 ครั้ง
ก ารป ระ ก อ บ กิ จ ก ารน้ ำ ประชาสัมพันธ์
บาดาล พ.ศ. 2520
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการ
ประกอบกิจการน้ำ
บาดาล
2 โค รงก า ร :ส่ งเส ริ ม เมื อ ง จำนวนเมื อ งคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการ สิ่ ง แวดล้ อ มภ าค ใน
เปลีย่ นแปลงในอนาคต
เมื อ ง อ ยู่ ใน เก ณ ฑ์
มาตรฐาน
กิ จ กรรม:โครงการส่ ง เสริ ม จำนวน อปท. ที่สมัคร อปท.
จังหวัดยโสธร
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เข้ า ร่ ว มการประเมิ น 3 แห่ง
ตามเกณฑ์ ชี้ วั ด เมื อ ง
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ยั่ งยื น
(4 องค์ ประกอบ 38
ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
3 โค ร ง ก า ร :ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร้อยละความสำเสร็จ ร้อยละ 80 ท้องที่จังหวัด
ปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ของโครงการตาม
ยโสธร
ป่าระดับจังหวัด
แผนพัฒนา
ทั้ง 9 อำเภอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4 โครงการ:แก้ไขปั ญ หาไฟป่ า ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ท้องที่จังหวัด
และหมอกควัน
ของโครงการตาม
ยโสธร
แผนพัฒนา
ทั้ง 9 อำเภอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5 โครงการ:อนุรักษ์พันธุกรรม ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ท้ อ งที่ จั ง หวั ด
พืชอันเนื่องมาจาก
ของโครงการตาม
ยโสธร
พระราชดำริ
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สป.ทส.

งบประมาณ (บาท)
จังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
อื่นๆ

สว.,ทช.,ทน.

สส.

สว.

กองทุ น น้ ำ
บาดาลฯ
46,760

ทน.

สส.

สว.

93,602

ทช.

ไม่มี
งบประมาณ

17,000

สว.,ทช.

ทช.

๘
6

7

โครงการ:บ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ชุ ม ช น ต า ม
แผนพั ฒ นาชนบทเชิ งพื้ น ที่
ป ร ะ ยุ ก ต์ ต า ม แ น ว
พระราชดำริ (ปิ ด ทองหลั ง
พระ)
โครงการ:บ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรธรรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อ มชุ ม ชนตามแนว
พระราชดำริ และกิ จ การ
พิเศษของ ทส.
โครงการ:จัดการปัญหาที่ดิน
ทำกิน (คทช.)

ร้อยละความสำเร็จ
ของโครงการตาม
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

ท้องที่ตำบล
ค้อเหนือ
อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

50,000

ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ท้ อ งที่ จั ง หวั ด
15,000
ของโครงการตาม
ยโสธร
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8
ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ท้ อ งที่ จั ง หวั ด
93,288
ของโครงการตาม
ยโสธร
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
9 โค ร งก า ร :ป ลู ก ป่ า เพื่ อ ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ท้ อ งที่ จั ง หวั ด
อนุรัก ษ์ ฟื้ นฟู ต้ นน้ ำ ป่ า ชาย ของโครงการตาม
ยโสธร
เลน และป้องกันไฟป่า
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ร้อยละการดำเนินงาน ร้อยละ 95 จังหวัดยโสธร
ด้ า นการกำกั บ ดู แ ล การ ตามแผนการกำกั บ
ประกอบกิ จ การน้ ำ บาดาล ดู แ ล ก า รป ร ะ ก อ บ
ต าม พ ระ ราช บั ญ ญั ติ น้ ำ กิจการน้ำบาดาล
บาดาล พ.ศ. 2520
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
11 โครงการ:ป ระสานความ (ร้อ ยละของจั งหวัด ที่ ร้อยละ
จังหวัดยโสธร
100,000
ร่วมมือ ในการกำกับ ติด ตาม สามารถ ดำเนิ น งาน 87.67
การดำเนิ น งานตามแผน ตามแผนจั ด การขยะ
จัดการขยะมู ลฝอยและของ มู ล ฝอยและของเสี ย
เสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด อั นตราย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ) ร้อยละ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ชุ ม ช น
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่
12 โครงการ:เพิ่มขีด
ระดับความพร้อมใน
มีเจ้าหน้าที่ จังหวัดยโสธร
ความสามารถในการจัดการ การจัดการภาวะวิกฤติ เครื่องมือ
ภาวะวิกฤติ
(สารสนเทศ
อุปกรณ์
กิจกรรม:จัดทำแผน
ภูมิประเทศ เครื่องมือ และคู่มือ
แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะ อุปกรณ์ การสื่อสาร) ปฏิบัติงาน
น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธร
พร้อมใช้ ณ
ที่ตั้ง

ทช.

ทช.

ทช.

ไม่มี
งบประมาณ

ทช.

กองทุน
พัฒนาน้ำ
บาดาลฯ
719,140

ทน.

สว.

ทสจ.ยส.

๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บูรณาการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 โครงการ:จัด ทำแผนพั ฒ นา ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80
ไม่มี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ของโครงการตาม
งบประมาณ
สิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิ จ ก ร ร ม :ก า ร จั ด ท ำ ร้อยละความสำเร็จ
ร้อยละ 80 จังหวัดยโสธร
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด การ ของโครงการตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ แผนพัฒนา
จังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมการติ ด ตามแก้ ไ ข ร้อยละของเรื่อง
ร้อยละ 90 จังหวัดยโสธร
ปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า น ร้องเรียนด้านมลพิษ
มลพิษสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
ประสานและสนับสนุน
การดำเนินงานเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
1 โค รงก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การปลู ก การปลูกต้นไม้ และ
166,000 จังหวัดยโสธร
2,261,200
ต้นไม้และบำรุงรักษา
บำรุงรักษาต้นไม้
ต้น

2 . ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ (Climate Change) เก จ าก ก ารป ล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ออกสู่บรรยากาศโลก ก๊าซเรือนกระจกดูดซับและกักเก็บความร้อน
ที่แผ่ออกจากโลกผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานยโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ได้ จั ด ทำแผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ พ.ศ. 2558 – 2593
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีกรอบแนวทางระยะยาวของประเทศที่ครอบคลุม
2. เพื่อใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบาย ที่จะนำไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือ
3. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
4. เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ
แนวทางการเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558
- 2593
1. การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
3. การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทุกส่วน

สว.

สว.

ทช.

๑๐
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดยโสธร
แนวทางการดำเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
พ.ศ.2558 – 2593 (1.) การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจังหวัดยโสธร ได้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ตามกิจกรรม “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” ภายใต้
ภายใต้โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) และจังหวัด
ยโสธร ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เป็ น จั ง หวั ด นำร่ อ ง 10 จั ง หวั ด ด้ ว ยจั ง หวั ด ยโสธร ได้ ม อบหมายให้ ส ำนั ก งาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ด ยโสธร เป็ น หน่ วยงานเจ้า ภาพหลั กในการขับ เคลื่ อนการดำเนิ น งาน
ในภาพรวมในกิจ กรรม “จัง หวัด ก้า วไกล สู้ ภัย Climate Change” โดยจั งหวัด ยโสธร ได้ กำหนดประเด็ น สำคั ญ
เร่งด่ ว น (Do Now) ที่ จ ะบู รณาการไปสู่ การจั ด ทำแผนพั ฒ นาจั งหวั ด จำนวน 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การเกษตร
และความมั่งคงทางอาหาร 2)การบริหารจัดการน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง และ 3)การสร้างความตระหนักรู้และเสริม
ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวทางการดำเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
พ.ศ. 2558 – 2593 แนวทางที่ 2. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ดังนี้
1. สนง.ทสจ.ยส. ได้ดำเนินการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)
2. ได้จัดทำโครงการปลูกป่า เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า
(ปกท.ทส. ให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริม Carbon Credit)
3. การคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขาย ซึ่งสามารถนำมาหา Carbon Credit ได้ ตาม
โครงการ LEES ของ องค์การบริหารจั ด การก๊า ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่ ง Carbon Credit คือ การนำ
ปริมาณการลดใช้ก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่าเป้าหมายในแต่ละประเทศหรือแต่ละหน่วยงานมาเปลี่ยนแปลงให้สามารถ
ซื้อ - ขายได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็น ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 3436/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ตามประกาศ คสช.) (ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2557 – 25 ตุลาคม 2564)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่อง

สนง.ทสจ.ยโสธร
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ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุติเรื่อง
รายงาน
ครบกำหนด
ยังไม่ครบ
ความ
แล้ว/ยังไม่
กำหนด
คืบหน้าแล้ว/
รายงาน
รายงาน
ติดตาม
115
0
0
1

หมายเหตุ

ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นว่ามีผู้ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นว่ามีผู้ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ประเด็นอื่นๆ

ประเภทปัญหา ช่องทางร้องเรียน

วันที่รับเข้าระบบ

ผลดำเนินการ

บุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้

เว็บไซต์

23 มิ.ย. 64

ขยะ/ของเสีย
อันตราย
การบริหารจัดการ
น้ำบาดาล

เว็บไซต์

24 พ.ค. 64

Green Call
1310

2 ธ.ค. 63

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

๑๑
มติที่ประชุม รับทราบ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องร้องเรียนคงค้าง 1 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนปัญหาของกลิ่นมูลของสุกร
ซึ่งส่วนสิ่งแวดล้อมได้ร่วมตรวจสอบ และรายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ทราบแล้ว
๔.7 การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ภาพรวมของจังหวัดยโสธร (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบุคคล แจ้งต่อที่ประชุมผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ยังคงเก็บข้อมูลให้จังหวัดยโสธร เช่นการจัดทำ
แผนการปฏิบัติราชการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
สำนักงานฯ โดยส่วนอำนวยการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของภาพรวมของจังหวัดยโสธร (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะดำเนินการอัพเดทข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.8 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของ สนง.ทสจ.ยโสธร
ส่วนอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จะเชื่อมโยงกับการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของภาพรวมของจังหวัดยโสธร (ITA) เพราะ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ กำหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลฯ ทั้ง มาตรา 9 (1),9 (7),(8.3) และ (8.7) ข้อกฎหมายต่าง ๆ แผนการดำเนินงานฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของ สนง.ทสจ.ยโสธร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานไม่ได้เข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว และมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ขอให้
ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงาน และเอกสารองค์ประกอบของเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 หมวด ดังนี้
1. การกำหนดนโยบาย การวางแผนดำเนินงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสาร และสร้างจิตสำนึก
3. การใช้ทรัพยากร และพลังงาน
4. การจัดการของเสีย
5. สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
6. การจัดซื้อ และจัดจ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนยุทธศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัด
ยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนยุทธศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัด
ยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธร ยังคงเป็นตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของปริมาณขยะ มูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการ

๑๒
อย่ า งถู ก ต้ อ ง อยู่ ในเกณฑ์ ขั้ น เป้ า หมายขั้ น สู ง โดยมี สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ยโสธร
(เป็นเจ้าภาพหลัก) ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร (เป็นเจ้าภาพรอง)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่
30 ตุลาคม 2564 (นำเสนอคนละไม่เกิน 5 นาที)
1. วันที่ 2 -20 กันยายน 2564 นายคลอน ปานทอง พร้อมด้วย ส.ต.ท.ชานนท์
แสนเริง นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นางสาวจริยา โคตรสมบัติ และนายภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้า ทำประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกไปดำเนิ นการสำรวจจัดทำฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผู้ได้รับอนุ ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่ าไม้ ผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกัน
ไฟป่าจังหวัดยโสธร
2. วันที่ 4 – 5 และ 11 – 12 กันยายน 2564 นางสาวสุพินโย จงคูณกลาง พร้อมด้วย
นางสมพร มูลกิตติ นายภาณุ พงศ์ ศรีวิเ ศษ นางสาวจริยา โคตรสมบัติ นายณั ฐธิกรณ์ ศรีสุข และนางสาวศุภมาศ
ศรีทราไชย ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบสภาพป่าตามคำขออนุญาต และประสานติด ตามการปฏิบัติ
ภารกิจ ตามโครงการจั ด ทำที่ ดิ น ทำกิน ให้ ชุ มชนตามนโยบายรัฐบาล ท้ องที่ อำเภอทรายมู ล อำเภอกุด ชุ ม อำเภอ
ไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกตรวจสอบสภาพป่าตามคำขออนุญาต
และประสานติ ด ตามการปฏิบั ติ ภารกิจตามโครงการจั ดทำที่ ดิน ทำกิน ให้ ชุ ม ชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดยโสธร
3. วั น ที่ 6 – 30 กั น ยายน 2564 นางสาวทิ พ าพร เวชกามา พร้อ มด้ ว ย นางสาว
สุดารัตน์ ชูรัตน์ นางสาวณัฏฐนันท์ สวันตรัจฉ์ นายวงศ์ชนก วารสิทธิ์ และนายวั ชรากร นามแก้ว ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ตามใบอนุญาต (กิจกรรมที่ 1 ) และตรวจสอบบ่ อน้ำบาดาลรายใหม่ (กิจกรรมที่
2) ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ที่มีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (กิจกรรมที่ 3) ในท้องที่จังหวัดยโสธร
โดยเป็นการออกไปตรวจน้ ำบาดาลตามใบขออนุญ าตของผู้ประกอบการ และผู้ขออนุญ าตเจาะและใช้น้ำบาดาล
รายใหม่ พร้อมทั้งตรวจแนะนำ และประชาสัมพันธ์การดูแลบ่อน้ำบาดาล
4. วันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 นางสาวทิพาพร เวชกามา พร้อมด้วยนางสาว ปทิตตา
ลอยแก้ว นางสาวพิชชานันท์ ชำนาญกิจ นางสมพร มูลกิตติ นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์ และนายจรูญศักดิ์ สองจันทร์
ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินงานตามโครงการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเป็นการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. วัน ที่ 14 – 17 กัน ยายน 2564 นางสาวปทิ ต ตา ลอบแก้ว พร้อมด้ ว ยนางสาว
พิชชานันท์ ชำนาญกิจ และนายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์ ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยและของเสีย อัน ตรายในพื้ น ที่ จังหวัดยโสธร พื้ น ที่อำเภอกุด ชุม อำเภอ
มหาชนะชั ย และอำเภอเมื อ งยโสธร จั ง หวั ด ยโสธร โดยเป็ น การออกไปจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ และติ ด ตาม
การส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดยโสธร

๑๓
6. วั น ที่ 18 – 27 กั น ยายน 2564 นางสาวสุ พิ น โญ จงคู ณ กลาง พร้ อ มด้ ว ย
นางสมพร มู ล กิ ต ติ นายภาณุ พ งศ์ ศรีวิ เศษ นางสาวจริย า โคตรสมบั ติ นายณั ฐ ธิ ก รณ์ ศรีสุ ข นางสาวศุ ภ มาศ
ศรีทราไชย และนายจรูญศักดิ์ สองจันทร์ ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะทำงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประสานติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณ
หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร โดยเป็นการไปราชการเพื่ อจัด เตรียมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒ นาพื้ นที่บ ริเวณหนองอึ่ง
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ พร้อ มกั บ ประสานติ ด ตามโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เวณหนองอึ่ ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ
7. วันที่ 21 – 23 กัน ยายน 2564 นายคลอน ปานทอง พร้อมด้ วย ส.ต.ท.ชานนท์
แสนเริง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ ประสานการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่กองอำนวยการรัก ษาความมั่นคง
ภายในได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ และสำรวจข้อมูลการได้ รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ และตรวจติดตาม
โครงการปลูกป่าเพื่ ออนุ รักษ์ฟื้นฟู ป่าต้น น้ ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกติดตาม
ดำเนินการตรวจสอบพื้น ที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้รับอนุญ าตให้ใช้พื้นที่ ในป่าสงวนแห่งชาติ
และสำรวจข้อมูลการได้ รับอนุญ าตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่ งชาติ ผู้ได้รับ อนุ ญ าตให้เข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้
8. วันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพาพร เวชกามา พร้ อมด้วยนางสาวปทิตตา
ลอยแก้ว นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์ นายธนวัตน์ ชูรัตน์ นางสมพร มูลกิตติ และนายจรูญ ศักดิ์ สองจันทร์ ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ว่าพัสดุ คงเหลืออยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด ในท้องที่อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม
อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง จังหวัด
ยโสธร โดยเป็นการออกตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ว่าพัสดุคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบี ย นหรือไม่ มี พั สดุ ใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสู ญ หายไปหรือไม่ เพื่ อจะได้ น ำผลการตรวจสอบรายงาน
ให้จังหวัดทราบต่อไป
9. วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2564 นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง ขออนุมัติทางไปราชการ
เพื่อตรวจสอบสภาพป่าประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ อำเภอกุดชุม อำเภอ
ทรายมูล อำเภอป่าติ้ ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกไปดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าประกอบ
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
10. วั น ที่ 19 -21 ตุ ล าคม 2564 นายคลอน ปานทอง พร้อ มด้ ว ย ส.ต.ท.ชานนท์
แสนเริง นางสาวสุพิ น โญ จงคูณ กลาง และนางสาวจริยา โคตรสมบั ติ ขออนุ มัติ ไปราชการเพื่อเตรีย มสถานที่จั ด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดปลาอีด บ้านปลาอีด หมู่ 2 ตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร โดยเป็ น การออกไปเตรีย มสถานที่ จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ และร่ ว มกิ จ กรรมโครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่
“เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๔
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ หลักสูตร “เทคนิคการประชุม และ
การเขีย นรายงานการประชุ ม ” ซึ่ งมี ค่ าลงทะเบี ยนในการอบรม 3,500 บาท ซึ่ งมี การอบรมในวั น ที่ 13 – 14
ธันวาคม 2564 ขอให้ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรธรรมชาติ คัดเลือกตัวแทนที่ต้องจดรายงานการประชุม
เข้าอบรมในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขอขอบคุณ ผอ.ส่วนฯ ที่เป็นตัวแทนไปร่วมงานพิธีต่างๆ รวมทั้ง บุคลากร กลุ่ม ก.ข. และ ค.
6.2 ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 แนะนำข้าราชการใหม่ นางสาวธัญญธร แพงมา ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
6.4 นโยบายปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีการสรุปงานเพื่ อนำเสนอ
สาระสำคัญในเวทีประชุม “กรมการจังหวัด” ทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่อง สิ่งแวดล้อม,ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำบาดาล
6.5 การนำเสนอหนังสือต่อ ผอ.ทสจ.ยส. ให้ดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณฯ
6.6.ขอขอบคุณทุกส่วน ที่จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูล
แหล่งน้ำ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงนาม)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

