รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 7/๒๕๖4
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน ๒๕๖4 เวลา 14.0๐ 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. นางสมพร มูลกิตติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
11. นางสาวพิชชานันท์ ชำนาญกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
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. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
2. นายวงศ์ชนก วารสิทธิ์
3. นางสาวจิตติมา หงษ์ศรี
4. นายพิธา แสงสุวรรณ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ 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 6/๒๕64
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
นั้น เพื่อรับทราบข้อสั่งการของจังหวัดยโสธร และสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ สนง.ทสจ.ยโสธร ดังนี้
1.2 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็น ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 3436/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ตามประกาศ คสช.) (ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2557 – 24 สิงหาคม 2564)
มติที่ประชุม รับทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่อง

สนง.ทสจ.ยโสธร

114

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุติเรื่อง
รายงานความ ครบกำหนด
ยังไม่ครบ
คืบหน้าแล้ว/
แล้ว/ยังไม่
กำหนด
ติดตาม
รายงาน
รายงาน
113
0
0
1

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. แจ้งเรื่องที่ยังไม่ครบกำหนดรายงาน ขอให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการ
รายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ภายในกำหนด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564
ประธานแจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖4
เวลา 09.0๐ น. ทั้งหมดมีจำนวน 15 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 อนสิ งหาคม 2564 ปริม าณการใช้ไฟฟ้ า 2,880 หน่ ว ย เพิ่ มขึ้น จากเดื อ นกรกฎาคม 2564 จำนวน
369 หน่ ว ย เปรี ย บเที ย บเดื อ นสิ ง หาคม 2563 ปริม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น 771 หน่ ว ย ส่ ว นปริ ม าณการ
ใช้น้ำประปาเดือนสิงหาคม 2564 ปริมาณการใช้จำนวน 25 หน่วย เปรียบเทียบเดือ นกรกฎาคม 2564 ปริมาณ
การใช้ น้ ำ ลดลง 24 หน่ ว ย เปรีย บเที ย บเดื อ นสิ ง หาคม 2563 ปริม าณการใช้ น้ ำ ประปาเท่ า เดิ ม ค่ า ไปรษณี ย์
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รวมเป็นเงิน 2,852 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ค่าส่งไปรษณีย์
ลดลง 2,838 บาท เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2563 ค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มขึ้น 2,236.80 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให้บุคลากรในสังกัด สป.ทส. ได้มีประกาศมาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์ โดยให้
ส่งหนังสือราชการทางช่องทาง Line facebook หรือส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แทน พร้อมกับช่วยกัน
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในอาคารสำนักงาน

๓
3.2 ติดตามเรื่องการอยู่เวรกลางวัน กลางคืน และวันเสาร์ – อาทิตย์
ผอ.ทสจ.ยส. แจ้งต่อบุคลากรในหน่วยงานว่า ให้ความสำคัญกับการเข้าเวรยาม ทั้งกลางวัน
กลางคื น และวั น หยุ ด เสาร์ – อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ราชการตามมติ ครม. ประจำเดื อนกั น ยายน 2564 โดยให้
ผู้ตรวจเวรมาตรวจสอบการเข้าเวรของผู้อยู่เวรอย่างเคร่งครัด ส่วนเวรในช่วงกลางวัน ให้อยู่เวรเพื่อคอยอำนวยความ
สะดวก แก่ ป ระชาชน ผู้ ม าขอใช้ บ ริก ารที่ ส ำนั กงานฯ และให้ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ของสำนักงาน รวมถึง ทส. ประกาศจังหวัด ประกาศ ทส. รวมถึงให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าทำงาน
ให้ตรงต่อเวลา
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
ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณรั้วหน้าอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบสำนักงาน ให้บุคลากรในสังกัด
ช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาทำความสะอาด ทุกวันพุ ธ โดยในห้วงเดือนกันยายน 2564 ให้ดำเนินกิจกรรม
ทำความสะอาดฯ ในวันพุธ ที่ 1,8,15,22 และ 29 กันยายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พร้อมปัญหา
และอุปสรรค
๔.๑ ส่วนอำนวยการ
น างเพ ลิ น จิ ต ร ท าระพั น ธ์ ผู้ อำน วยการส่ ว น อำน วยการ รายงาน สรุ ป ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณสะสมถึง วันที่ 10 กันยายน 2564
ลำดับ

ชื่องบประมาณ
ส่วนอำนวยการ

1
2
4

งบบุคลากร
ค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบประกันสังคม
งบอำนวยการและค่าสาธารณูปโภค
ส่วนสิ่งแวดล้อม
โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

641,880.00
171,110.00
722,236.00

588,390.00
157,610.00
711,985.55

91.67
92.11
98.58

53,490.00
13,500.00
10,250.45

100,630.00

79,020.00

78.53

21,610.00

28,000.00

28,000.00

100.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทสม.)
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันและปราบปรามฯ (คปป.จ.)
โครงการกิจการพิเศษของ ทส.
โครงการปิดทองหลังพระ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
กิจกรรมปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
ส่วนทรัพยากรน้ำ
เงินนอกงบประมาณ

225,000.00

225,000.00

100.00

0.00

93,602.00
15,000.00
50,000.00
23,600.00
61,165.00
8,500.00
3,319,473.00

68,807.00
4,940.00
16,410.00
17,006.00
61,165.00
6,900.00
2,098,425.55

73.51
32.93
32.82
72.06
100.00
81.18
63.22

24,795.00
10,060.00
33,590.00
6,594.00

1
2
3
1
2
3
4
5
6

รับสุทธิ

จ่ายสุทธิ

จ่าย(ร้อยละ)

คงเหลือสุทธิ

0.00

1,600.00
1,221,047.45

๔
1
2
1
2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
งบภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รวมงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

775,160.00
150,000.00
925,160.00

697,472.97
51,464.00
748,936.97

2,533,300.00
1,890,200
4,425,500.00

2,007,261.00
893,700.00
2,900,961.00

89.98
34.31
80.95

77,687.03
98,536.00
176,223.03
ส่งคืน 526,039
ส่งคืน 15,000

มติ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให้ ฝ่ ายคลั ง แจ้ งทุ กส่ วนที่ ยั งมี งบประมาณคงเหลื อ ให้ เบิ กจ่ ายให้ แล้ วเสร็จ
ตามแผนงานที่กำหนด และให้ฝ่ายพัสดุ ประสานทุกส่วนที่ยังกันเงินไว้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้รีบดำเนินการจัดซื้ อ
ให้แล้วเสร็จต่อไป
๔.๒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
นางสาวทิพาพร เวชกามา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕64 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564)
ลำดับ
โครงการ
งบประมาณ
ใช้จ่าย
% (เบิกจ่าย)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
1 โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม
28,000
28,000
100
ยั่งยืน
2 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
225,000 225,000
100
ทสม.
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.ทส)
3 โครงการประสานความ
10,630
10,630
100
ร่วมมือในการกำกับติดตาม
(25,780)
การดำเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายในพืน้ ที่จังหวัด
(roadmap สป.)
4 โครงการปิดทองหลังพระ
50,000
50,000
100
5 โครงการติดตาม
15,000
15,000
100
พระราชดำริฯ
6 โครงการ อพ.สธ.
23,000
23,000
100
(6,600)
รวม
442,230 442,230
100
สำนักงานนโยบายและแผน (สผ.) กองทุนสิง่ แวดล้อม (ขยายเวลาถึง มิ.ย.65)
7 ขยะต้นทาง ชุดที่ 3
150,000
51,464
34.31
รวมทั้งสิ้น
559,850 338,216
60
เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส 4 =100%

คงเหลือ

% (คงเหลือ)
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

98,536
221,634

65.69
40

๕
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ทสม.
- การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัด
ยโสธร 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมจัดทำแผนปฏิบตั ิงาน
เครือข่าย ทสม. และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร
- คณะกรรมการชุดก่อนหมดวาระ
- คัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. ระดับตำบล โดยขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอ ให้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกจากแต่ละหมู่บ้าน
- คัดเลือกคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยการจัดประชุมคัดเลือกทุกอำเภอ
- คัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยประชุมคัดเลือกเมื่อ 30 มิ.ย.64
- เสนอประกาศฯ รายชื่อคณะกรรมการ ทสม. ระดับ จังหวัดยโสธร
- จัดส่งประกาศฯ ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด (หลักสูตรมาตรฐาน ทสม.)
วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกเครือข่าย ทสม. ใหม่ 100 คน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2564 มีผู้สมัครและ
ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล คือ นายชนะชัย สุขสำราญ(ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร) และจัดส่งผลการคัดเลือกดังกล่าวให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- ออกประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการ
ดำเนินการ และส่งเสริมการนำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด และเชิญชวนสมัคร
เข้าร่วมการประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ของ อทป. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในระหว่าง
วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
- เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (การตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563
ของเทศบาลเมืองยโสธร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุน อปท.ทีส่ มัครเข้ารับการประเมิน และใช้ในการเตรียม
ความพร้อมชุมชน
โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะฯ ตั้งปณิธาน ร่วมทำความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน (กาแฟรับอรุณ มท.)
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะฯ ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (New Normal New World) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

๖
สำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน
87 แห่ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564
- มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 46 แห่ง อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 อปท.
- เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการตามหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง คือ สถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองยโสธร มี อปท. นำขยะมากำจัดร่วม 24 แห่ง
- ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ชุมชนกำจัดเอง จำนวน 28 แห่ง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
- ประสานงานหน่วยดำเนินการ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (ทต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำหนดปฏิทินในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลในพื้นที่
เป้าหมาย (25 มิ.ย.64) ณ วัดดานมุทิตา
- ร่วมสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายในพื้นที่เป้าหมาย (26 มิ.ย.64)
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพ ยากร
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและประสานการดำเนินงาน
โครงการบริ ห ารจั ด การ ทส.ชุ ม ชน ตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามแนว
พระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
- หารือแนวทางการดำเนินงานกับผูน้ ำชุมชน ชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการ
- ประชุมชี้แจงแนวทาง และกำหนดปฏิทนิ การทำงานโครงการปิดทองหลังพระ
- รวมรวมข้อมูลสภาพภูมิสังคม ปัญหา และความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์
บ้านแจ้งน้อย (7 กรกฎาคม 2564 )
- กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ สู้ภัยโรคระบาด (9 ก.ย. 64)
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (10 ก.ย.64)
- ประชุมหน่วยงาน ทส.ในพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทินการทำงาน และรวบรวม
ข้อมูลโครงการตามแนวพระราชดำริ
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด การจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด การจัดการขยะมูลฝอย ณ เดือนมิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.

ปี 2564 (รอบ9 เดือน)

2561
87.03

2562
87.18

2563
87.55

ค่าเป้าหมาย
87.55

ผลการดำเนินงาน
87.67

69.40

73

74.71

-

71.06

๗
ประเด็นตรวจราชการผลการดำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ทำงาน
ผลการดำเนินงานเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2564
รายการ
ถุงพลาสติก
หูหิ้ว (ใบ)
โฟม (ใบ)

ม.ค. ก.พ.
55

86

0

0

มี.ค.
0

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

70

43

51

55

0
0
0
0
0
ผลประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ลดลง %
60

คิดเป็น %
ที่ลดลง
88.44

100

100

มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดำเนินงานเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2564
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปริมาณขยะ (กก.)
96.28 72.76 29.24 68.34 68.15
ถุงพลาสติกหูหิ้ว (ใบ)
0
70
51
55
43
แก้วพลาสติก (ใบ)
0
26
19
20
41
โฟม (ใบ)
0
0
0
0
0
ไม่ มี หน้ า กากอนามั ย ใช้
0
0
0
0
0
แล้ ว ป ะป น ใน ถั ง ขยะ
อื่นๆ

ค่าเป้าหมายลดลง คิ ด เป็ น % ที่
%
ลดลง
20
58.97
100
90.29
100
88.96
100
100
ต้องไม่มี
ไม่มี (ผ่าน)

ผลการดำเนินงานอื่นๆ
กิจกรรม
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2566
รายงานแบบ ทส.2 (ม.80)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายงานข้อมูล PM 2.5
จัดทำข้อมูลสารสนเทศคุณภาพน้ำ
ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม/เป็นวิทยากร
ให้คำปรึกษา ร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ

เป้าหมาย
1
12
8
5
4
3
20
7

ผล
1
10
7
5
3
3
20
7

๘
๔.๓ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายคลอน ปานทอง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕64 (ข้อมูล 9 กันยายน 2564) ดังนี้
ลำ
ดับ
ที่
1

2

3
4

แผนงาน/งาน/กิจกรรม ทีป่ ฏิบัติ

1.1 การอนุญาต โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรฯ
1.2 การอนุญาต โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนฯ
1.3 การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลโรงค้าไม้แปรรูป
1.4 การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล ค้า หรือมีไว้เพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครือ่ งใช้หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดาทีท่ ำด้วย
ไม้หวงห้าม
การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
2.1 ออกใบอนุญาตให้มีเลือ่ ยโซ่ยนต์/ออกใบรับรองให้มี
2.2 ตรวจสอบ/ออกหนังสืออนุญาตให้นำไปใช้นอกพืน้ ที่
เป็นการชั่วคราว
2.3 ออกใบอนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์/ใบอนุญาตให้
ซ่อมแซมฯ
2.4 การตรวจสอบอนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ให้มีหรือใช้
เลื่อยโซ่ยนต์
2.5 ตรวจสอบจัดทำทะเบียนพิจารณาออกหนังสือรับรอง
การมอบเลือ่ ยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ
การดำเนินงานของเลื่อยโซ่ยนต์

งบประมาณ

ราย
ราย
ราย
ราย

ผลการเบิกจ่าย

เดือน
นี้

สะสม

-

19
11
11
7

-

-

ราย/
เครื่อง
เครื่อง

เครื่อง

8,500.00

-

10

-

9

ราย/
เครื่อง
ราย/
เครื่อง
ราย/
เครื่อง
บาท

--

--

-

-

-

-

-

-

การอนุญาตเกีย่ วกับพระราชบัญญัติสวนป่า

เดือนนี้

สะสม

คงเหลือ

ราย/ไร่
ราย
ราย/ต้น

0

6,9000.00

1,600.00

0
0

35,798.00
61,165.00

32,587.00
ส่งคืน 32,123.-

-

-

การอนุญาตไม้และของป่า
5.1 การอนุญาตนำไม้และของป่าเคลือ่ นที่

6

ผลงาน

ฝ่ายการอนุญาต
การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

4.1 การอนุญาตขึน้ ทะเบียนสวนป่าเอกชน (สป.3)
4.2 ออกหนังสือรับรองตรา (สป.8,9)
4.3 การอนุญาตตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน (สป.13)

5

หน่วย
นับ

การอนุญาตอื่น ๆ
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การดำเนินงาน ของ คปป.จ
การดำเนินงาน ของ คทช.จังหวัด
ประสานการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทำลายป่า
9.1 คดีด้านป่าไม้
9.2 ไฟป่า
9.3 Hotsport
10 งานอืน่ ๆ

7
8
9

ราย
ราย
กิจกรรม
กิจกรรม

-

3
-

68,385.00
93,288.00

คดี
ครั้ง/ไร่
ครั้ง

-

122
189
-

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนือ่ งมาจาก

บาท

-

-

11.1 แผนงานอำนวยการและการบริหารงานโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

-

-

งานโครงการส่วน
11 พระราชดำริ

11.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ (กรมอุทยานฯ)

11.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ (กรมป่าไม้)
12 ปิดทองหลังพระ

50,000.00

-

-

50,000.00

๙
13 โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 โครงการบริหารจัดการ ทส.ฯ (กิจการพิเศษ ทส.)
15 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ฯ (งบจังหวัด)
ฝ่าย ทสอ.
16 ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ประสานการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

17 เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ

บาท
บาท
บาท

17,000.00
15,000.00
2,533,300.00

-

ครั้ง
เรื่อง

473,000.00
-

1,540,261.00

17,000.00
15,000.00
993,039.00

5

มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ให้แล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ กำหนด และการขออนุ ญ าตเข้าทำประโยชน์ ในพื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ จำนวน 440 คำขอ
ให้ดำเนินการนำข้อมูลพื้ นฐานของแต่ละคำขอ ออกมาสรุปเป็นข้อมูล และจัดทำแผนการดำเนินการออกตรวจสอบ
เตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๔.๔ ส่วนทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุ ดารัตน์ ชู รัตน์ นั กวิเคราะห์ น โยบายและแผน ได้รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564)
แผนงาน/กิจกรรม

เป้าหมาย

ต.ค.63 ปัจจุบนั

งบประมาณ

ใช้จ่ายไป

ร้อยละ

1. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 1
3. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 2
4. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 3
5. ผลการดำเนินงานตรวจบ่อตามกิจกรรมที่ 4
- การจั ด ทำสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การ
ประกอบกิจการน้ำบาดาล
- การประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
6. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ
7. ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ
8. ค่าวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นไปรษณีย์
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ
11. ค่าประกันสังคม+กองทุนทดแทน
รวมทั้งสิ้น

155
95
17
12
1

210
160
14
28
-

775,160.00 775,160.00
62,000.00 62,000.00
38,000.00 38,000.00
13,600.00 13,6000.00
46,760.00 46,760.00
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

12
12
4
4
12
12
12

10
4
5
16
13
12

420,000.00 420,000.00
40,000.00 40,000.00
35,700.00 35,700.00
23,500.00 23,5000.00
66,200.00 66,200.00
29,400.00 14,139.97
775,160.00 759,899.97

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
48.10
100.00

คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,260.03
15,260.03

มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให้ส่วนทรัพยากรน้ำ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังคงเหลือ ให้ทันตาม
แผนงานที่ กำหนด และให้ ส่ วนทรัพ ยากรน้ ำ เรีย กช่ า งเจาะที่ มี ใบอนุ ญ าตฯ เข้า ประชุ ม เพื่ อทบทวนบทบาทของ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้ช่างเจาะที่มีใบอนุญาตฯ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
4.5 ส่วนยุทธศาสตร์
นางสมพร มูลกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ส่วนยุทธศาสตร์ ขอแจ้งว่าในขณะนี้ส่วนยุทธศาสตร์มีภารกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้
1. การประสานและรายงานตัวชี้วัด จึงขอเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะต้องรายงานในรอบ 12 เดือน

๑๐
2. การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาจั ง หวั ด ประจำปี ง บประมาณ 2566 -2570
ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
3. ดำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร 5 ปี และ 1 ปี ของ สนง.ทสจ.ยโสธร อยู่ ระหว่ า ง
ดำเนินการ โดยมีกำหนดส่ง สป.ทส. ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2565
4. การรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e MENSCR ซึ่งมีการดำเนินการรายงาน
ผลการดำเนินงานทั้งแผนงานและแผนเงิน
5. รายงานอื่นๆ เช่น รายงานประจำปีข องสำนักงาน รายงานด้านการบริหารจัดการ ทส.
เพื่อใช้ประกอบการรายงาน ITA รายงานผู้ตรวจราชการทั้ง ทส. และของมหาดไทย ขอความร่วมมือ จากทุกส่วน
ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ภายในเวลาที่กำหนด
มติ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ ผอ.ทสจ.ยส. แจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ ม ให้ ทุ กส่ วนดำเนิ น การจั ด ทำข้อมู ล ที่ เกี่ย วข้ อ ง และส่ งให้
ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในเวลาที่กำหนด
4.6 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็น ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 3436/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ตามประกาศ คสช.) (ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2557 – 25 มิถุนายน 2564)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สนง.ทสจ.ยโสธร

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวนเรื่อง
ยุติเรื่อง
รายงาน
ครบกำหนด
ยังไม่ครบ
ความ
แล้ว/ยังไม่
กำหนด
คืบหน้าแล้ว/
รายงาน
รายงาน
ติดตาม
114
113
0
0
1

หมายเหตุ

ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นว่ามีผู้ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นว่ามีผู้ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ประเด็นอื่นๆ

ประเภทปัญหา ช่องทางร้องเรียน

วันที่รับเข้าระบบ

ผลดำเนินการ
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

บุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้

เว็บไซต์

23 มิ.ย. 64

ขยะ/ของเสีย
อันตราย
การบริหารจัดการ
น้ำบาดาล

เว็บไซต์

24 พ.ค. 64

Green Call
1310

2 ธ.ค. 63

มติที่ประชุม รับทราบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จากราษฎรบ้านมะพริก หมู่ที่ 5,9 และบ้านดู่ หมู่ที่ 6 อำเภอคำเขื่อ นแก้ว จังหวัดยโสธร ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ยโสธร ทราบภายในกำหนดต่อไป
๔.7 การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ภาพรวมของจังหวัดยโสธร (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบุคคล แจ้งต่อที่ประชุมผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จังหวัดยโสธรได้คะแนน 96.29 อยู่ลำดับที่ 9 (จาก 76 จังหวัด) ระดับผลการประเมิน AA เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา +6.38 (คะแนน 89.91 ระดับ A) (เปรียบเทียบกับเกณฑ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดตัวชี้วัดหน่ วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕

๑๑
คะแนนขึ้นไป) ซึ่งในปีนี้ได้รางวัลประกาศเกีย รติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA คือ หน่วยงานที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.8 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของ สนง.ทสจ.ยโสธร
ส่วนอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบ คณะทำงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
มาตรา 9 (1),9 (7),(8.3) และ (8.7) ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานให้ข้อมูลสมบูรณ์ และข้อมูล
เป็นปัจจุบันแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ผลการดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (เดือนตุลาคม
2563 – เดือนสิงหาคม 2564) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการ
รีไซเคิล และ 2) กิจกรรมการเปลี่ยนอุกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถลดก๊ าซเรือนกระจกได้ 350
กิ โ ลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า และเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2562 สามารถลดก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 79 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์ (กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการสามารถลดก๊าซเรือ นกระจก
ได้ และเทีนบกับปี 2562 ซึ่งสามารถลดกาซ์เรือนกระจกได้ 79 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 มาตรการลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดประเด็นการตรวจราชการ โดยหน่วยงาน ทสจ. จะต้องงดการใช้แก้วพลาสติกใช้ ครั้งเดียวทิ้ง และถุงพลาสติกหูหิ้ว
100 % และมีขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลงร้อยละ 20 % ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป ฝ่ายเลขาฯได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
โดยสำนักงานฯ มีผลการดำเนินตามาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน
สิ งหาคม 2564 มี ป ริม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้น 89.47 kg (สะสมตั้ งแต่ มี .ค. 424.24 kg เปรีย บเที ย บกับ ปี ฐ าน
มีร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 57.03) ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว 37 ใบ (สะสมตั้งแต่ มี.ค.64 256 ใบ ลดลง
ร้อ ยละ 90.62) และแก้ ว พลาสติ กใช้ ครั้งเดี ย วทิ้ ง 184 ใบ (สะสมตั้ ง แต่ มี .ค.64 78 ใบ ลดลง 84.16 ร้อ ยละ)
และ ไม่ มี โ ฟ ม บ รรจุ อ าหาร (ลด ลงร้ อ ยละ 100) ซึ่ ง มี ผ ลการดำเนิ น งาน เป็ น ไป ตามเป้ าหมายตั ว ชี้ วั ด
และสนง.มีจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร และปริมาณขยะ ลดลงจากปีฐาน 61
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.10การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนยุทธศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัด
ยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนยุทธศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัด
ยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของปริ มาณขยะ มูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง อยู่ในเกณฑ์ขั้นเป้าหมายขั้นสูง โดยมีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพหลัก
ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เป็นฝ่ายสนับสนุน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่
31 สิงหาคม 2564 (นำเสนอคนละไม่เกิน 5 นาที)
1. วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2564 นางสาวทิพาพร เวชกามา พร้อมด้วย
นางสาวปทิตตา ลอยแก้ว นางสมพร มูลกิตติ นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์ นางสาวณัฎฐ
นันท์ สวันตรัจฉ์ และนายกิติศักดิ์ พนิกรณ์ ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่
ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเป็นการเดินทางไปออกสำรวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ตำบลศรี
แก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
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2. วันที่ 5 – 6 และ 9 – 11 สิงหาคม 2564 นายกิติศักดิ์ พนิกรณ์ พร้อม
ด้วยนางสาวปทิตตา ลอยแก้ว และนางสาวพิชชานันท์ ชำนาญกิจ ขออนุมัติไปราชการเพื่อประสานขอรับกล้าไม้
และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปลูกต้น ไม้เพิ่ มพื้ นที่ สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ อำเภอเมือง อำเภอเลิงนกทา
และอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยร่วมกันสำรวจพื้นที่ และหารือเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2564 – 6 กั น ยายน 2564 นางสาวทิ พาพร
เวชกามา พร้อมด้วยนางสาวปทิต ตา ลอยแก้ว และนางสาวพิชชานั นท์ ชำนาญกิจ ขออนุมั ติเดิ นทางไปราชการ
เพื่อสำรวจติดตามประเมินการบริหารจัดการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ องที่จังหวัดยโสธร และส่งเสริมให้ข้อแนะนำทางวิชาการในการบริหารจัดการ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19
โดยเป็นการออกไปสำรวจติดตาม ประเมิน การบริหารจัดการขยะ พร้อมทั้ งให้คำแนะนำทางวิชาการต่อองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่จังหวัดยโสธร
4. วัน ที่ 9 - 12 สิ งหาคม 2564 นายคลอน ปานทอง พร้อมด้ วย ส.ต.ท.
ชานนท์ แสนเริง นางสาวสุพินโญ จงคูณ กลาง นางสาวจริยา โคตรสมบัติ และนายภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก เพื่อจัดที่ดินทำกิน
ตามนโยบายของภาครัฐ และจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ป่ าชายเลน และป้ องกัน ไฟป่ า จั ง หวั ด ยโสธร โดยเป็ น การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ร่ว มประชุ ม ชี้ แ จงการขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก เพื่อจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของภาครัฐ และจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า
ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจังหวัดยโสธร ในวันที่ 12 สิงหาคม
2564 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5. วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2564 นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง พร้อมด้ว ย
ส.ต.ท.ชานนท์ แสนเริง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ ปลูกป่าเพื่อ
อนุรักษ์ฟื้ นฟู ป่ าต้น น้ำ ป่าชายเลน และป้ องกัน ไฟป่าจังหวัดยโสธร โดยเป็ นการลงพื้ นที่ เพื่ อจัดเตรียมสถานที่ จัด
กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจั งหวัดยโสธร ในวันที่
12 สิ งหาคม 2564 ณ พื้ น ที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ ป่ าโคกนาโก บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ ว
จังหวัดยโสธร
6. วันที่ 20 – 22 และ 25 – 27 สิงหาคม 2564 นางสมพร มูลกิตติ พร้อม
ด้วยนายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์ นางสาวณัฎฐนันท์ สวันตรัจฉ์ และนายจรูญศักดิ์ สองจันทร์ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพื่อประสานและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานในสังกัด ทส. ท้องที่ยโสธร ในท้องที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยเป็นการเดินทางไปราชการเพื่อประสานและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในท้องที่จังหวัดยโสธร
7. วั น ที่ 23 - 31 สิ ง หาคม 2564 และวั น ที่ 1 – 4 กั น ยายน 2564
นายธนวั ต น์ ชู รั ต น์ และนายวั ช รากร นามแก้ ว ขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการเพื่ อ ตรวจสอบบ่ อ น้ ำ บาดาล
ตามใบอนุญาต (กิจกรรมที่ 1 ) และตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลรายใหม่ (กิจกรรมที่ 2) ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ที่มีความ
เสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (กิจกรรมที่ 3) ในท้องที่จังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกไปตรวจน้ำบาดาล
ตามใบขออนุ ญ าตของผู้ ป ระกอบการ และผู้ ข ออนุ ญ าตเจาะและใช้ น้ ำ บาดาลรายใหม่ พร้อมทั้ ง ตรวจแนะนำ
และประชาสัมพันธ์การดูแลบ่อน้ำบาดาลในฤดูฝน
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8. วั น ที่ 20 – 31 สิ ง หาคม 2564 นายคลอน ปานทอง พร้ อ มด้ ว ย
ส.ต.ท.ชานนท์ แสนเริง นางสาวสุ พิ น โญ จงคู ณ กลาง นางสาวจริย า โคตรสมบั ติ และนายภานุ พ งศ์ ศรีวิ เศษ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขต ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 และประสานติดตามการปฏิบัติตามภารกิจตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโนบายรัฐบาล ท้องที่อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเป็น
การเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขต ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 พร้อมทั้งประสานติดตามการปฏิบัติตามภารกิจตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโนบายรัฐบาล ท้องที่อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
9. วั น ที่ 23 – 31 สิ ง หาคม 2564 และวั น ที่ 1 - 4 กั น ยายน 2564
นางสาวทิ พ าพร เวชกามา พร้อมด้วย นางสาวสุด ารัตน์ ชูรัตน์ นางสาวณั ฎฐนั น ท์ สวัน ตรั จฉ์ และนายวงศ์ช นก
วารสิทธิ์ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ตามใบอนุญาต (กิจกรรมที่ 1 ) และตรวจสอบบ่อ
น้ำบาดาลรายใหม่ (กิจกรรมที่ 2) ตรวจสอบบ่ อน้ ำบาดาล ที่ มี ความเสี่ ยงในด้ านการประกอบกิจ การน้ ำบาดาล
(กิจกรรมที่ 3) ในท้องที่จังหวัดยโสธร โดยเป็นการออกไปตรวจน้ำบาดาลตามใบขออนุญาตของผู้ ประกอบการ และ
ผู้ขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลรายใหม่ พร้อมทั้งตรวจแนะนำ และประชาสัมพันธ์การดูแลบ่อน้ำบาดาลในฤดูฝน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
6.2 ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ ( 2 ราย) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
6.3 กำหนดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของทุกส่วนให้ส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงนาม) นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจรูญศักดิ์ สองจันทร์)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

