รายงานการประชุมประจำเดือนขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่ในสังกัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 9/๒๕๖4
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา 13.0๐ น.
ณ หองประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
--------------------------รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์
ผอ.สนง.ทสจ.ยส.
2. นายคลอน ปานทอง
เจาพนักงานปาไมอาวุโส (ผอ.สทช.)
3. นางเพลินจิตร ทาระพันธ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน (ผอ.สอก.)
4. นางสาวปทิตตา ลอยแกว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ (ผอ.สยศ)
5. นายธนวัตน ชูรัตน
เจาพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
6. นางสาววิไลลักษณ พันธราช เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
7. นางจุฑารัตน วิชัยโย
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวธัญญธร แพงมา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
9. นางสมพร มูลกิตติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
10. นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
๑1. นายจรูญศักดิ์ สองจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
12. นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม (พรก.)
13. นางสาวจริยา โคตรสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
14. นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
15. นายภาณุพงศ ศรีวิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
16. นายวัชรากร นามแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
17. นายณัฐธิกรณ ศรีสุข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พรก.)
18. นางสาวสุดารัตน ชูรัตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ลูกจางเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ)
19. นางสาวณัฐนันท สวันตรัจน เจาพนักงานธุรการ (ลูกจางเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ)
รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นางสาวทิพาพร เวชกามา
2. ส.ต.ท.ชานนท แสนเริง
3. นายวงศชนก วารสิทธิ์
4. นางสาวจิตติมา หงสศรี
5. นายพิธา แสงสุวรรณ

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ (ลาพักผอน)
เจาพนักงานปาไมชำนาญงาน (ลาพักผอน)
พนักงานทั่วไป (ลูกจางเงินกองทุนน้ำบาดาลฯ) ประจำสวน
เจาหนาที่ปฏิบัติการสิ่งแวดลอม (จางเหมาบริการ) ประจำสวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย (จางเหมาบริการ) ประจำสวน

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม และไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ ประธานในที่ประชุมไดแจงวาเมื่อครั้งที่เขารวมประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/๒๕64
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลาง
จั งหวั ด ยโสธร นั้ น เพื่ อ รั บ ทราบข อ สั่ งการของจั งหวั ด ยโสธร และสรุ ป ผลการดำเนิ น งานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
สนง.ทสจ.ยโสธร ดังนี้
1.2 หัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงทีจ่ ังหวัดยโสธร
1. รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
นายชัยวัฒน แสงศรี
ตำแหนง รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ตำแหนงเดิม ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
นายวรนนทน เกลียวเพียร
ตำแหนง ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ตำแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
3. ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
ตำแหนง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ตำแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดอยุธยา
1.3 หัวหนาสวนราชการที่ยายไปดำรงตำแหนงที่อื่น
1. นายพนม สิงหสาย
ตำแหนงเดิม พัฒนาการจังหวัดยโสธร
ตำแหนงใหม พัฒนาการจังหวัดขอนแกน
2. นายอิทธิพล กาฬออนศรี
ตำแหนงเดิม เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
ตำแหนงใหม เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ
3. นายชาติชาย ยิ้มเครือ
ตำแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี
ตำแหนงใหม ปศุสัตวจังหวัดยโสธร
4. นายไกรสร ลาภตระการ
ตำแหนงเดิม สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยโสธร
ตำแหนงใหม สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ
5. นายณัฐสิทธิ์ วงคตลาด
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ
ตนสังกัดเดิม ผูอำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
ประธานแจงวารายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมื่อวัน จันทร ที่ 1 พฤศจิกายน
๒ ๕ ๖ 4 เว ล า 0 9 .0 ๐ น . ทั้ งห ม ด มี จ ำน ว น 1 4 ห น า ฝ าย เล ข านุ ก ารได น ำล งใน เว็ บ ไซ ต
http://yasothon.mnre.go.th ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาหากไมมีการแกไขขอใหรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 ติดตามเรื่องการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน (คาน้ำประปา คาไฟฟา
คาไปรษณีย)
สวนอำนวยการ แจงตอที่ประชุมวาคาไฟฟา และคาน้ำประปา ของสำนักงานฯ คาไฟฟา
ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปริมาณการใชไฟฟา 1,916.40 หนวย ลดลงจากเดือนกันยายน 2564 จำนวน
371.6 หนวย เปรียบเทียบเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 483.4 หนวย สวนปริมาณการ
ใช น้ ำประปาเดื อนตุ ล าคม 2564 ปริมาณการใช จ ำนวน 19 หน วย เปรีย บเที ย บเดื อนกัน ยายน 2564
ปริ ม าณการใช น้ ำเท าเดิ ม 19 หน ว ย เปรี ย บเที ย บเดื อ นตุ ล าคม 2563 ปริ ม าณการใชน้ ำประปาลดลง
7 หนวย คาไปรษณียประจำเดือนตุลาคม 2564 รวมเปนเงิน 4,383 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน
2564 ค า ส งไปรษณี ย เพิ่ ม ขึ้ น 3,759 บาท เปรี ย บเที ย บเดื อ นตุ ล าคม 2563 ค า ส งไปรษณี ย เพิ่ ม ขึ้ น
919 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ใหบุคลากรในสังกัดชวยกันประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และน้ำประปา
ภายในอาคารสำนักงาน
3.2 ติดตามเรื่องการอยูเวรกลางวัน กลางคืน และวันเสาร – อาทิตย
ผอ.ทสจ.ยส. แจงตอบุคลากรในหนวยงานใหความสำคัญกับการเขาเวรยาม ทั้งกลางวัน
กลางคืน วันหยุดเสาร – อาทิตย และวันหยุดในชวงเทศกาลสงทายปเกา ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดย
ใหผูตรวจเวรมาตรวจสอบการเขาเวรของผูอยูเวรอยางเครงครัด สวนเวรในชวงกลางวัน ใหอยูเวรเพื่อคอย
อำนวยความสะดวก แกประชาชนผูมาขอใชบริการที่สำนักงานฯ และใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด – 19 ของสำนักงาน รวมถึง ทส. ประกาศจังหวัด ประกาศ ทส. รวมถึงให บุ คลากร
ในสังกัดทุกคนเขาทำงานใหตรงตอเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
3.3 ติดตามเรื่องการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
ผอ.ทสจ.ยส. แจงบุคลากรในสังกัด จังหวัดยโสธร ไดกำหนดจัดกิจกรรมรณรงคดูแล
รักษาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลากลางทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. โดยใหสวนราชการรายงานรูปภาพ
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในวันศุกรของสัป ดาห และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ยโสธร ได รั บ มอบหมายให ท ำความสะอาดบริ เวณรั้ ว หน า อาคารสำนั ก งาน และบริ เวณรอบสำนั ก งาน
ใหบุคลากรในสังกัดชวยกันจัดกิจกรรมรณรงคดูแลรักษาทำความสะอาด ทุกวันพุธ โดยในหวงเดือนธันวาคม
2564 ใหดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดฯ ในวันพุธ ที่ 1,8,16,23 และ 29 ธันวาคม 2564

๔

มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ให สว นอำนวยการ แจงแผนการดำเนิ น การกิ จกรรม 5 ส. ทุ กวัน พุ ธ
กอนดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานการดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 พรอม
ปญหาและอุปสรรค
๔.๑ สวนอำนวยการ
นางเพลินจิตร ทาระพันธ ผูอำนวยการสวนอำนวยการ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานฯ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕64 ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต
ตนปสะสมถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ลำดับ
1
2

รายการงบประมาณ
เงินสำรองจายฯ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม

1
2
3
4

งบบุคลากร (คาตอบแทนพนักงานราชการ)
งบดำเนินงาน (เงินสบทบประกันสังคม)
งบดำเนินงาน (คาเชาบาน)
งบดำเนินงาน (คาสาธารณูปโภค)

5

งบลงทุน (ชุดเครื่องเสียงหองประชุม)

6

งบดำเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)

1

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และวัสดุ
คอมพิวเตอร
คาจางเหมาบริการ
1. ยาม เดือนละ 8,000 บาท
2. เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เดือนละ 9,500 บาท (สัญญา 6 เดือน)

2

งบกลาง
รับสุทธิ
จายสุทธิ
จาย(รอยละ)
902,903.05
180,000.00
19.94
43,410.00
3,750.00
8.64
946,313.25
183,750.00
19.42
งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานในสังกัด ทส.
320,940.00
106,980.00
33.33
12,375.00
1,500.00
12.12
55,000.00
16,000.00
29.09
71,114.50
22,093.85
31.07

โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไม
ทำลายปา (คปป.)

2

โครงการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
พื้นที่จังหวัดยโสธร

3

213,960.00
10,875.00
39,000.00
34,340.19

จำนวน 2 ราย
งบประมาณทั้งป
149,400 บาท

42,800.00

100

0.00

228,286.00

140,356.00

45.71

123,390.00

งบประมาณทั้งป
493,656 บาท

53,930.00

ยอดจัดสรร
228,286 บาท
หักคาจางเหมา
บริการ 6 เดือน
105,000 บาท
คงเหลือ
123,286 บาท

21,460.00

งบประมาณ
ทั้งป 2565
42,920 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2565
99,900 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2565
15,000 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2565
5,000 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2564
61,165 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2565
120,000 บาท

การบริหารงบประมาณ : คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
123,286.00
69,356.00

43,670.00

11,400.00

26.10

32,270.00

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (พอ.สธ.)

7,500.00

0.00

0.00

7,500.00

4

กิจกรรมตาม พรบ.เลื่อยโซยนต
(งบดำเนินงาน)

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

5

โครงการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากร
ดินอยางยั่งยืน คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด):งบดำเนินงาน
ทสม. (งบรายจายอื่น)

38,175.00

0.00

0.00

38,175.00

50,000.00

10,030.00

20.06

39,970.00

6

หมายเหตุ
กันเบิกเหลือ่ มป

42,800.00

งบประมาณที่ไดรบั จากหนวยงานในสังกัด ทส. (งบรายจายอื่น)
21,460.00
0.00
0.00

1

คงเหลือสุทธิ
722,903.25
39,660.00
762,563.25

๕
7

โครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

1

รวมทั้งหมดที่ไดรับจาก ทส.
913,320.50
315,159.85
34.50
598,160.65
(ไตรมาศ 1-2)
งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานในสังกัด ทส. (งบประมาณที่ยังไมไดรับการจัดสรร ในป 2565)
โครงการปดทองหลังพระ

2

โครงการกิจการพิเศษของ ทส.

1

20,000.00

1

โครงการสริมสรางศักยภาพการประกอบ
กิจการน้ำบาดาลฯ

2

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ตนทาง ชุดที่ 3

3

0

20,000.00

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากจังหวัดยโสธร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย สนง.ทสจ.ยส. เปนหนวยเบิกจาย)
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัตริ าชการ
902,000.00
0.00
0.00
902,000.00
จังหวัดยโสธร (กิจกรรมยอย:สงเสริมการ
ปลูกตนไมและการบำรุงรักษา)
รวม

ลำดับ
1
2

0

902,000.00
0.00
ผลการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ
765,900.00
86,420.35

0.00

902,000.00

11.07

681,279.65

150,000.00

34.31

98,536.00

51,464.00

งบประมาณ
ทั้งป 2565
25,000 บาท

งบประมาณ
ทั้งป 2564
50,000 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2564
15,000 บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2564
2,533,300
บาท
งบประมาณ
ทั้งป 2564
775,160 บาท
ระยะเวลา
โครงการ 1 พ.ย.
61 – 31 ก.ค.
65

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ
งบประมาณ
หนวยดำเนินการ
โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (พลังงานแสงอาทิตย)
13,944,000 สนง.ทสจ.ยส.
โครงการสงเสริมการปลูกตนไม และบำรุงรักษาปา
3,666,600 สนง.ทสจ.ยส. ,โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่งฯ (กรมปาไม)
โครงการอนุรักษ และฟนฟูพื้นที่บริเวณปาบุงปาทาม
495,000 สนง.ทสจ.ยส.,อุทยานแหงชาติภูสระ
ดอกบัว

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ สวนสิ่งแวดลอม
นางสาวปทิ ต ตา ลอยแก ว นั ก วิ ช าการสิ่ งแวดล อ มชำนาญการ ได ร ายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕64 ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สวนสิ่งแวดลอม
ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม ๒๕๖4
ลำดับ

ชื่อโครงการ

แผนงาน

รอยละ

ผลงาน

รอยละ

1.

โครงการ
ประสานความ
รวมมือในการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ตามแผนจัดการ
ขยะ มูลฝอย
และของเสีย

๑.ประสานงานขับเคลื่อนและ
ติดตามการดำเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจังหวัด (roadmap)
๒. จัดการประชุมรวมกับสวน
ราชการ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของอปท. ประชาชนและ
ผูนำชุมชนในการสราง

0.0

0.0

0.0

0.0

งบประมาณ (บาท)
แผนใช
ผลงาน
(รอยละ)
43,670
11,400
(26.10)

๖
อันตรายใน
พื้นที่จังหวัด

2.

3.

กิจกรรมพัฒนา
เครือขาย ทสม.

โครงการเมือง
สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน

เครือขายภาคประชาชนเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนแมบทการจัดการขยะฯ
๓.ประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูร ณรงคการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายและขับเคลื่อน
โครงการทำดีดวยหัวใจลดภัย
สิ่งแวดลอม
4.เขารวมประชุมอบรมสัมมนา
ที่เกี่ยวของ
5.ประเมินผลและจัดทำ
รายงาน
รวม
1. การประชุมคณะกรรมการ
เครือขายทสม. จำนวน 2 ครั้ง

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมฯ

0.0

๓. สนับสนุนและขับเคลื่อน
กิจกรรมสงเสริมเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืนในพื้นที่
เปาหมาย

0.0

๔. ติดตามใหคำปรึกษาแนะนำ
ในการดำเนินงาน
5. เขารวมประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวของ
รวม

0.0

รวม
จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือขาย ทสม. 1 ครั้ง
แผน 1. จัดประชุม
คกก.ครั้งที่ 2
แผน 2.สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเฝาระวังในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ในชวง
เดือนกรกฎาคม 65
ดำเนินการคัดเลือก ทสม.
เดน ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 65
ออกประชาสัมพันธและ
ขยายเครือขาย ทสม.
แผน 3. จัดซื้อวัสดุ
รวม
รับสมัครเทศบาลเขารวม
การประเมินเมือง
สิง่ แวดลอมยั่งยืน ป 65
เมื่อวันที่ 3 – 16
ธันวาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรม
ชวงเดือนกุมภาพันธ
2565
ประสาน สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
สงเสริมเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืนในพื้นที่เปาหมาย
ชวงเดือนกุมภาพันธ
2565 และเดือนเมษายน
2565
-

0.0

-

2. สนับสนุนงานการ
ดำเนินงาน ทสม.

0.0

3. การคัดเลือก ทสม. และ
เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับ
จังหวัด
4. การขยายเครือขายจัดทำ
บัตร และทะเบียนสมาชิก
ทสม.
รวม
1. ประชาสัมพันธ และรับ
สมัครเทศบาลเขารวมการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
ป 2565

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

รวม

5.0
0.0

0.0

50,000

0.0

10,030
(20.06)
คงเหลือ
39,970

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,000

0

๗
4.

5.

โครงการ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ตน
ทาง

จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด

ดำเนินงานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2564
1. ใหคำแนะนำแก อปท.ที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

0.0

2. ติดตามประเมินผลโครงการ
ของ อปท. ที่ไดรับงบประมาณ

0.0

3. สัมมนาถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. เขารวมประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวของ
รวม
1.ประสานการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ
2.สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการที่ไดรับงบประมาณ
3.ติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการ

0.0

0.0

ดำเนินงานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และ 2563
1.1 สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ อปท.10
แหง
1.2 ติดตามและให
คำแนะนำการดำเนินงาน
ของ อปท. และชุมชน
2. ติดตามการดำเนินงาน
ของ อปท.รวมกับ สสภ
12 และดำเนินการ
รวมกับคลังจังหวัด
-

0.0

-

0.0

0.0

0.0
5.0
0.0
5.0

รวม

1.ประสานการจัดทำ
แผนปฏิบัตกิ ารฯ
2.สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการที่
ไดรับงบประมาณ
-

0.0

รวม

150,000

0.0

61,364
(40.91)
ขยายเวลา

0.0

0.0

0.0
5.0
0.0
5.0

รวม

0.0

ผลการดำเนินงานมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหนวยงานภาครัฐ เดือน ต.ค. – พ.ย. 2564
รายการ

- ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว (ใบ)
- แกวพลาสติก (ใบ)
- โฟม (ใบ)
- ไมมีหนากากอนามัยใชแลวปะปนในถังขยะ

ต.ค.

พ.ย.

9,128
359
179
0
0

10,417
981
677
0
0

การจัดทำรายงานขอมูลและผลการดำเนินงาน

รายการ
1)การรายงานแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80
2)การรายงานขอมูลขยะมูลฝอยของ ทสจ.ยส.
3)การรวบรวมวิเคราะหรายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ภาครัฐ
4)การรายงานขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

เปาหมาย
12
10
10

ผลงาน
2
2
2

หนวย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4

1

เดือน

5)การจัดทำฐานขอมูลและสารสนเทศคุณภาพน้ำ

4

0

ไตรมาส

6)การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม
7)การสนับสนุนวิทยากรดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ตามรองขอ

3

ครั้ง

ตามรองขอ

คาเปาหมาย
ลดลง %
30
100
100
100
ตองไมมี
ต.ค.
/
/
/

คิดเปน %
ที่ลดลง
52.95 √
98.83 x
98.25 x
100 √
ไมมี (ผาน)

พ.ย.
/
/
/
/

หมายเหตุ

เขาสูฤดูหนาว
ตามประกาศ
กรมอุตุฯ
สสภ.12
เปนผูสงขอมูล

๘
8)การใหคำปรึกษาทางวิชาการในการประชุม
ตามรองขอ
พิจารณาของคณะทำงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของ

มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. มอบหมายสวนสิ่งแวดลอม นำเรื่องลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหนวยงาน
ภาครัฐ เขาในวาระการประชุมกรมการจังหวัด ทุกเดือน
๔.๓ สวนทรัพยากรธรรมชาติ
นายคลอน ปานทอง ผูอำนวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ ไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕64 ดังนี้
1. งานฝายอนุญาต
การขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม ทุกประเภท (ตั้งใหม)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) จำนวน 1 ราย
อำเภอ

เมืองยโสธร
คำเขื่อนแกว
มหาชนะชัย
คอวัง
ปาติ้ว
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
กุดชุม
ทรายมูล
รวม

โรงงานแปรรูป
ไมโดยใช
เครื่องจักร
(ราย)
1
1

รายการ
โรงงานแปรรูป โรงคาไมแปรรูป โรงคา หรือมีไว
ไมโดยใชแรงคน
(ราย)
เพื่อการคา ซึ่ง
(ราย)
สิ่งประดิษฐ
(ราย)
-

รวม
(ราย)

1
1

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไมทุกประเภท (ตออายุ) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (หวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) จำนวน 13 ราย
อำเภอ

เมืองยโสธร
คำเขื่อนแกว
มหาชนะชัย
คอวัง

โรงงานแปรรูป
ไมโดยใช
เครื่องจักร
(ราย)
1
-

รายการ
โรงงานแปรรูป โรงคาไมแปรรูป โรงคา หรือมีไว
ไมโดยใชแรงคน
(ราย)
เพื่อการคา ซึ่ง
(ราย)
สิ่งประดิษฐ
(ราย)
1
2
1
1

รวม
(ราย)

4
2

๙
ปาติ้ว
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
กุดชุม
ทรายมูล
รวม

3
4

พุทธศักราชการ 2484

2
2

1
3

1
4

1
6
13

การขออนุญาตเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม
การขออนุญาตเขาทำประโยชนนเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม

- ยื่นคำขอ 364 คำขอ
- ดำเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งพนักงานออกไปดำเนินการตรวจสอบ
การขออนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แลว
จำนวน 41 คำขอ
การขออนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
- ยื่นคำขอ 440 คำขอ
- ดำเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งพนักงานออกไปดำเนินการตรวจสอบ
การขออนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ จำนวน 5 คำขอ
แผนงาน
การดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติเลื่อย
โซยนต พ.ศ. 2545

การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
5,000

จัดสรร
(งวดที่ 1)
2,000

การเบิกจาย

รอยละ
การเบิกจาย
0

0

คงเหลือ
2,000

การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545

รายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน กิจกรรมดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545
1.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต (ลซ.3)
2.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนต (ลซ.4)
3.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหนำเขาเลือ่ ยโซยนต (ลซ.7)
4.ตรวจสอบออกใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกำลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลซ.8)
5.ตรวจสอบใบแทนใบอนุญาตตางๆ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต
(ลซ.9)
6.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใชงานเลื่อยโซยนตเปน
การถาวร (ลซ.10)
7.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหนำเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตเปนการชัว่ คราว (ลซ.13)
8.ตรวจสอบออกใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเพื่อเปนธุรกิจสินจาง
(ลซ.17)

หนวยนับ
จำนวน
จำนวน
1 ราย 1 เครื่อง
0 ราย 0 เครื่อง
0 ราย 0 เครื่อง
0 ราย 0 เครื่อง

หมายเหตุ

ผลการ
อนุญาต
1
0
0
0

ผลสะสม
ตั้งแตตนป
1
0
0
0

0

ราย

0

เครื่อง

0

0

0

ราย

0

เครื่อง

0

0

0

ราย

0

เครื่อง

0

0

0

ราย

0

เครื่อง

0

0

หมาย
เหตุ

๑๐
9.ดำเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซยนตที่ตกเปนของแผนดิน/ศาลสั่งริบ
(ลซ.ปม.1)
10.ตรวจสอบการอนุญาตการนำเลื่อยโซยนตเขามาใชในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร เปนการชัว่ คราว
11.การตรวจสอบเลื่อยโซยนตจากพนักงานสอบสวน
รวมทั้งสิ้น

0

ราย

0

เครื่อง

0

0

1

ราย

1

เครื่อง

1

1

7
9

ราย 8 เครื่อง
ราย 10 เครือ่ ง

8
10

8
10

2. งานฝายอนุรักษ
สถานการณดา นไฟปา ในทองที่จังหวัดยโสธร
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 อุบลราชธานี ไดสงรางประกาศจังหวัดยโสธร
เรื่ อ ง กำหนดเขตควบคุ ม ไฟป า ในพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ท อ งที่ จั ง หวั ด ยโสธร ประจำป ง บประมาณ 2565
ใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร นำเรียนผูวาราชการจังหวัดยโสธร ลงนาม
ในประกาศ ตรวจสอบแล ว เป น การประกาศเขตควบคุ ม ไฟป า เฉพาะในเขตพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ซึ่ ง
สวนทรัพยากรธรรมชาติ จะไดเสนอเพิ่มเติมพื้นที่ประกาศเขตควบคุมใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธร
ตอไป
- สถานการณการเกิดจุด Hotsport ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม –
30 พฤศจิ ก ายน 2564 เกิ ด ขึ้ น จำนวน 3 จุ ด ในพื้ น ที่ เกษตรกรรม ท อ งที่ อ ำเภอทรายมู ล และอำเภอ
ไทยเจริญ
โครงการจัดการปญหาที่ดินทำกินใหกับชุมชน (คทช.จังหวัด)
แผนงาน
โครงการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดนิ
จังหวัด (คทช.จังหวัด)

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
38,175

การเบิกจาย
0

รอยละ
การเบิกจาย
0

คงเหลือ

หมายเหตุ

38,175

สรุปผลการดำเนินงาน
จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ดำเนินการ คทช. ในเขตปาสงวนแหงชาติ จำนวน 6 พื้นที่
เนื้อที่รวม 21,652-3-12.45 ไร ดังนี้
1. พื้นที่ที่ไดรบั อนุญาตแลว จำนวน 2 พืน้ ที่ เนื้อที่รวม 830-0-28.84 ไร
2. พื้นที่ที่ยื่นคำขอแลวอยูระหวางการพิจารณาอนุญาต จำนวน 4 พื้นที่ เนื้อที่รวม
20,822-2-83.61 ไร ดังนี้

- ปาดงปอและปาดงบังอี่ เนื้อที่ 14,541-0-14.74 ไร ทองที่ อำเภอกุดชุม
ไทยเจริญ ปาติ้ว และเลิงนกทา
- ปาดงบังอี่ เนื้อที่ 3,893-048.27 ไร ทองที่อำเภอเลิงนกทา
- ปาดงมะไฟ เนื้อที่ 840-0-49.71 ไร ทองที่อำเภอทรายมูล
- ปาดงบังอี่ เนื้อที่ 1,548-0-70.89 ไร ทองที่อำเภอเลิงนกทา

๑๑

โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา (คปป.) จังหวัดยโสธร
แผนงาน
แผนงานยุทธศาสตรสรางการ
เติบโตอยางยัง่ ยืน อนุรักษ ฟน ฟู
และปองกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
ปองกันและปราบปรามการตัดไม
ทำลายปาระดับจังหวัด

งบประมาณที่ การเบิกจาย
ไดรับการจัดสรร
21,460
0

รอยละ
การเบิกจาย
0

คงเหลือ

หมายเหตุ

21,460

แผนปฏิบัติงานและประมาณการคาใชจายรายเดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรสรางการเติบโตอยางยั่งยืน อนุรักษ ฟนฟู และปองกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับประเทศ
ลำดับ กิจกรรมที่
ที่
ปฏิบัติ
1 จัดประชุมฯ
2 จัดทำ/
ปรับปรุง
ฐานขอมูลฯ
3
4

ติดตามการ
ดำเนินงาน
สรางการมี
สวนรวมของ
ชุมชน

แผนงาน หนวย
2
10

ครั้ง
ครั้ง

ไตรมาศ 1
ไตรมาศ 2
ไตรมาศ 3
ไตรมาศ 4
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2
10

10

ครั้ง

10

12

ครั้ง

12

โครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษ ฟนฟู ปาตนน้ำ ปาชายเลน และปองกันไฟปา จังหวัดยโสธร
ปงบประมาณ
2563
2564
2565
2566-2570
รวม

เนื้อที่เปาหมาย
100
100
100
9098.76
9398.76

ผลการดำเนินการ
100
104.46
204.46

สรุปสาระสำคัญรายงานสถานการณธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2564
รายงานสถานการณธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ประกอบดวย
เนื้อหาที่มีสาระสำคัญ 7 ดาน ไดแก
1. ทรัพยากรแร
2. ธรณีพิบัติภัย
3. การอนุรักษแหลงธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณี
4. ซากดึกดำบรรพและแหลงซากดึกดำบรรพ
5. การสำรวจธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในทะเลและชายฝง

๑๒

6. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑซากดึกดำบรรพธรณีวิทยาและรรมชาติวิทยา
7. การพัฒนากลไกทางการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีและทางวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ สวนทรัพยากรน้ำ
นางสาวณัฏ ฐนั นท สวันตรัจฉ เจาพนักงานธุรการ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการเสริมสรางศักยภาพการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานน้ำผิวดิน
ฐานขอมูลรองรับความตองการตองการใชน้ำและปองกันภัยแลง
ดำเนิ น งานโครงการอนุรักษ ฟ น ฟู พัฒ นาแหล งน้ ำ และโครงการพั ฒ นาแหลงน้ ำ
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการก อ สรางระบบกระจายน้ ำกุ ดไขนุ น บ านสังข หมู 7 ตำบลกุ ดน้ ำ ใส
อำเภอคอวัง
2. โครงการกอสรางระบบกระจายน้ำหวยพันหม บานเหลามะเขียว หมู 4 ตำบล
กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแกว
3. โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำกุดกะเหลิบ บานโนนคอ ตำบลหนองเปด อำเภอ
เมืองยโสธร
ดำเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู พั ฒ นาแหล งน้ ำ ที่ ด ำเนิ น การแล ว เสร็ จ
ประเภทหนอง บึง อาง พื้นที่ 9 อำเภอ ในจังหวัดยโสธร จำนวน 34 แหง
งานน้ำบาดาล (ขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564)
- กิจกรรมที่ 1 เปาหมาย 150 บอ ผลดำเนินการ 30 บอ
- กิจกรรมที่ 2 เปาหมาย 95 บอ ผลดำเนินการ 11 บอ
- กิจกรรมที่ 3 เปาหมาย 5 บอ ผลดำเนินการ - บอ
- กิจกรรมที่ 4 เปาหมาย 12 บอ ผลดำเนินการ 1 บอ
โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย จำนวน 3 แหง
- พื้นที่บานโซง หมูที่ 1 ตำบลทุงมน อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
- พื้นที่บานเหลาโป หมูท ี่ 2 ตำบลทุงมน อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
- พื้นที่บานนาดีนอย หมูที่ 9 ตำบลนาสะไมย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
2. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ พื้นที่ 300 ไร จำนวน
1 แหง
- พื้นที่บานตับเตา หมูที่ 12 ตำบลน้ำคำใหญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ พื้นที่ 500 ไร จำนวน
1 แหง
- พื้นที่บานโนนสวาท หมูที่ 2 ตำบลหนองเปด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๑๓

4. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 1 แหง
- พื้นที่บานคอใต หมูที่ 2 ตำบลคอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การสงฟองคดีคางคาใชน้ำบาดาล จำนวน 4 ราย
- สงเรื่องอัยการและอัยการรับเรื่อง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- กำหนดวันสงฟองและจำนวนเงินคาธรรมเนียม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
- ศาลนัดไกลเกลี่ย วันที่ 16 ธันวาคม 2564
- ไกลเกลี่ยไมสำเร็จนัดใหการ และสืบพยาน วันที่ 17 มกราคม 2565
ผูประกอบกิจการที่สงฟองคดีฯ จำนวน 4 ราย
1. นายบุญจันทร วงศอามาตย ทุนทรัพย 27,256.68 บาท
2. นางสาวจาฬุดา มหาคำ ทุนทรัพย 21,159.72 บาท
3. นายพัฒนนรินทร ดวงดาว ทุนทรัพย 30,282.42 บาท
4. นายภูเมธ คลองการ
ทุนทรัพย 61,704.36 บาท
เรื่องรองเรียนจำนวน 1 เรื่อง
1. เรื่องรองเรียนรองทุกขจากนางตุ พุฒจันทร ผูใหญบานหมูที่ 12
พื้ น ที่ รองเรียน หมูที่ 12 บานโคกวิลัย ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร

ปญหาความตองการ/ความตองการ ประปาหมูบานไมเพียงพอตอการอุปโภค –
บริโภค ระบบประปาหมูบ านชำรุด ซอมแซมบอย ตองการขอเจาะบอบาดาล และสรางหอถังสูงเพิ่ม
ตรวจสอบขอเท็จจริง อยูร ะหวางดำเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 สวนยุทธศาสตร
นางสมพร มูลกิตติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1.สรุปขอมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
ยโสธร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับที่
1
2

โครงการ
โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแสงอาทิตย)
โครงการสงเสริมการปลูกตนไมและ
บำรุงรักษา

งบประมาณ
หนวยดำเนินการ
(บาท)
13,944,000 สนง.ทสจ.ยส
3,666,600 สนง.ทสจ.ยส และ
โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่งฯ (กรม
ปาไม)

หมายเหตุ

๑๔

3

โครงการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่บริเวณ
ปาบุงปาทาม
โครงการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่บริเวณ
ปาอนุรักษ

4

รวมทั้งสิ้น

495,000 สนง.ทสจ.ยส และ
อุทยานภูสระดอกบัว
450,000 สนง.ทสจ.ยส และ
โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่งฯ (กรม
อุทยานฯ)
18,555,600

2. การจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนยุทธศาสตรไดรับรายงาน
ผลการดำเนิ น การจากทุ กส วนแล ว จะได ร วมรวมเปน รูป เลม สงสำนั กปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตอไป
3. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspots) ในพื้นที่
จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดที่ 3 : คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักอยูในเกณฑดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 : ความสำเร็จในการบูรณาการความรวมมือการดำเนินงานใน ทส.
ตัวชี้วัดที่ 5 : ความสำเร็จของการเบิกจายในภาพรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 สรุปเรื่องรองเรียน/รองทุกขหรือเสนอขอคิดเห็น ตอศูนยดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 3436/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ตาม
ประกาศ - คสช.) (ขอมูลตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 – 24 พฤศจิกายน 2564)
หนวยงานที่รับผิดชอบ

สนง.ทสจ.ยโสธร

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
อยูระหวางดำเนินการ
จำนวนเรือ่ ง
ยุติเรื่อง
รายงาน
ครบกำหนด
ยังไมครบ
ความ
แลว/ยังไม
กำหนด
คืบหนาแลว/
รายงาน
รายงาน
ติดตาม
116
116
0
0
0

หมายเหตุ

ระบบรับเรือ่ งรองเรียน (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
1
2
3

หัวขอเรื่องรองเรียน

แจงเบาะแสกรณีพบเห็นวามีผูทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แจงเบาะแสกรณีพบเห็นวามีผูทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แจงเรื่องรองเรียน/ประเด็นอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประเภทปญหา ชองทางรองเรียน

วันที่รับเขาระบบ

บุกรุกพื้นที่ปา ไม

เว็บไซต

23 มิ.ย. 64

ขยะ/ของเสีย
อันตราย
การบริหารจัดการ
น้ำบาดาล

เว็บไซต

24 พ.ค. 64

Green Call
1310

2 ธ.ค. 63

ผลดำเนินการ
ดำเนินการ
เสร็จแลว
ดำเนินการ
เสร็จแลว
ดำเนินการ
เสร็จแลว

๑๕

๔.7 การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
ภาพรวมของจังหวัดยโสธร (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สวนอำนวยการ ฝายบุคคล แจงตอที่ประชุมผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงาน ปปช. ไดกำหนดเกณฑการประเมินตัวชี้วัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
10 ตัวชี้วัดดังนี้ 1.) การปฏิบัติหนาที่ 2.) การใชงบประมาณ 3.) การใชอำนาจ 4.) การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 5.) การแกไขป ญหาการทุ จริต 6.) คุณ ภาพของการดำเนิน งาน 7.) ประสิ ทธิภาพการสื่อสาร 8.)
การปรับปรุงระบบการทำงาน 9.) การเปดเผยขอมูล 10.) การปองกันการทุจริต และจังหวัดยโสธร ไดขอ
รายชื่อคณะทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร จำนวน 1 ทาน ซึ่งไดสง
รายชื่อนางเพลินจิตร ทาระพันธ เปนคณะทำงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.8 การดำเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการของ สนง.ทสจ.ยโสธร
สวนอำนวยการ แจงตอที่ประชุม ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ ของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร จะเชื่อมโยงกับการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร งใสในการดำเนิ น งานของภาพรวมของจั งหวั ด ยโสธร (ITA) เพราะ พรบ.ข อ มู ล ข าวสารฯ
กำหนดใหหนวยงานภาครัฐตองเผยแพรขอมูลฯ ขอกฎหมายตาง ๆ และแผนการดำเนินงานฯ แผนการจัดซื้อ
จัดจางฯ ที่ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของ สนง.ทสจ.ยโสธร ขอความรวมมือขาราชการในสังกัดที่ยังไมผาน
การฝ กอบรมให ความรู พรบ.ขอมู ลข าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขอให ลงทะเบี ยนฝกอบรมผ าน
เว็บไซตสำนักงาน ก.พ. โดยเปนการอบรมผานระบบ e-Learning
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส ว นสิ่ ง แวดล อ ม รายงานความก า วหน า ผลการดำเนิ น งานโครงการสำนั กงานสี เขี ย ว
(Green Office) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
ภายใตโครงการสำนักงานสีเขียว โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามโครงสรางบุคลากรในปจจุบัน
ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ในสำนักงานทรัพยากรฯ
2) คณะทำงานคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (CFO) และการลดกาชเรือนกระจก
(LESS) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
3) คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
และทบทวนประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม และเปาหมายในการดำเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อจัดทำประกาศนโยบาย และมาตรการดานสิ่งแวดลอม แจงใหคณะทำงานทุกหมวดทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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2565

4.10 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปงบประมาณ พ.ศ.

สวนยุทธศาสตร แจงกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตอที่ประชุม
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด...
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟปา (Hotspots) ใน
พื้นที่จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตัวชี้วัดที่ 3 : คุณภาพน้ำของแมน้ำ
สายหลักอยูในเกณฑดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 : ความสำเร็จในการบูรณา
การความรวมมือการดำเนินงานใน ทส.
ตัวชี้วัดที่ 5 : ความสำเร็จของการ
เบิกจายในภาพรวม
รวม

เปาหมาย
จุดความรอน (Hotspot) ลดลง
รอยละ 30 จากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
รอยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของ
จังหวัดไดรับการจัดการอยางถูกตอง
บรรลุตามคาเปาหมายขัน้ สูง
มีคาคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)
มากกวา ป 64
สรุปผลการดำเนินงาน พรอมทั้งปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสวน
ราชการเจาของงบประมาณทราบ

รอยละการเบิกจายมากกวารอยละ
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (รอยละ....)

น้ำหนัก
(รอยละ)
25

สวนที่รับผิดชอบ
สวน สว.
สวน ทช.

25

สวน สว.

25

สวน สว.

15

สวนยุทธศาสตร

10

สวนอำนวยการ

100

สวนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดยโสธร ยังคงเปน ตัวชี้วัด เรื่องรอยละของปริมาณขยะ มูลฝอยชุมชน ได รับ การจัดการอยางถูกตอง
อยูในเกณฑขั้นเปาหมายขั้นสูง โดยมีสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยโสธร (เปนเจาภาพหลัก)
สวนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดยโสธร (เปนเจาภาพรอง)
มติที่ประชุม รับทราบ ผอ.ทสจ.ยส. ใหสวนยุทธศาสตรติดตามตัวชี้วัดฯ ทุกครั้งของการประชุม
4.10 รายงานผลการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (นำเสนอคนละไมเกิน 5 นาที)
1. วันที่ 8 – 12,15 และ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพาพร
เวชกามา พรอมดวยนางสาวปทิตตา ลอยแกว นางสาวธัญญธร แพงมา และนายกิตติศักดิ์ พนิกรณ ขออนุมัติ
ไปราชการเพื่อออกติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จั ง หวั ด เพื่ อ บริ ห ารโครงการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต น ทาง ชุ ด ที่ 3
และใหคำแนะนำในการดำเนินการของ อปท. และชุมชนเปาหมาย จำนวน 10 แหง ในทองที่จังหวัดยโสธร
โดยสวนสิ่งแวดลอมรวมกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินการโครงการ
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สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ชุดที่ 3 ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อติดตาม
และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ของ อปท. และชุมชนเปาหมาย จำนวน 10 แหง
2. วั น ที่ 8 - 17 พฤศจิ ก ายน 2564 นายธนวั ต น ชูรั ต น พรอ มด ว ยนายวัช รากร
นามแกว และนายวงศชนก วารสิทธิ์ ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบบอน้ำบาดาลตามใบอนุญาต
ทุกประเภท (กิจกรรมที่ 1) ตรวจสอบบอน้ำบาดาลรายใหม และการนำบอน้ำบาดาลเขาสูระบบ (กิจกรรมที่2) การติ ดตามหนี้ คางชำระ (กิจ กรรมที่ 3) และการเสริ มสรางและพั ฒ นาน้ ำบาดาลอยางมีป ระสิทธิ ภ าพ
และยั่งยืน (กิจกรรมที่ 4) ในทองที่จังหวัดยโสธร โดยเปนการออกไปตรวจน้ำบาดาลตามใบขออนุญาตของ
ผูป ระกอบการ และผูขออนุญ าตเจาะและใชน้ำบาดาลรายใหม พรอมทั้ งตรวจแนะนำ และประชาสัมพั นธ
การดูแลบอน้ำบาดาล
3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายคลอน ปานทอง พรอมดวยนางจุฑารัตน วิชัยโย
นางสาวจิริยา โคตรสมบัติ และนางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาแหลงน้ำสาธารณประโยชน ณ วัดบานนาเวียง หมูที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธร และออกไปตรวจสอบพื้ น ที่ ด ำเนิ น การปลู ก ต น ไม ตามโครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ “เพิ่ ม รอยยิ้ ม
เติมความสุขใหคนยโสธร” ณ บานเหลานอยตำบลคอวัง อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร โดยขอไปราชการเพื่อนำ
บุ ค ลากรในสั งกั ดเข าร ว มกิจ กรรม จิ ตอาสาพั ฒ นาแหล งน้ ำสาธารณประโยชน ณ วัดบ านนาเวีย ง หมู ที่
1 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการปลูกตนไม ตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขใหคนยโสธร” ณ บานเหลานอยตำบลคอวัง อำเภอคอวัง จังหวัด
ยโสธร
4. วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564 นายคลอน ปานทอง พรอมดวยนางสาว
สุพินโญ จงคูณกลาง นางสาวจริยา โคตรสมบัติ นายภาณุพงศ ศรีวิเศษ และนายณัฐธิกรณ ศรีสุข ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพปาประกอบคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวน
แห งชาติ เพื่ อ จั ด ที่ ดิ น ทำกิ น ให ชุ ม ชนตามนโยบายรัฐ บาล และสร างการมี ส ว นร ว ม ท อ งที่ อ ำเภอกุ ด ชุ ม
และอำเภอเลิ งนกทา จั งหวั ดยโสธร โดยเป น การขออนุ มัติ ไปราชการเพื่ อ ดำเนิ น การตรวจสอบสภาพป า
ประกอบคำขออนุญ าตเขาทำประโยชนในพื้ นที่ ปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดที่ดิน ทำกิน ใหชุ มชนตามนโยบาย
รัฐบาล ในเขตป าสงวนแหงชาติปาดงบังอี่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และป าสงวนแหงชาติ ป าดงปอ
และปาดงบังอี่ อำเภอกุดชุม และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายคลอน ปานทอง พรอมดวยนางสาวสุพินโญ
จงคู ณ กลาง นางสาวจริ ย า โคตรสมบั ติ และนายภาณุ พ งศ ศรี วิ เศษ ขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปราชการเพื่ อ
รวมพิธีถวายกฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร ประจำป พ.ศ. 2564 ณ วัดฟาหวนใต บานฟาหวน ตำบลฟาหวน
อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร โดยการเดินทางไปราชการเพื่อรวมพิธีถวายกฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร ประจำป
พ.ศ. 2564 ณ วัดฟาหวนใต บานฟาหวน ตำบลฟาหวน อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
6. วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพาพร เวชกามา พรอมดวย
นายจรู ญ ศั ก ดิ์ สองจั น ทร ขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการเพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมมาธิ ก ารการ
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณา เรื่อง “รองเรียนปญหาที่เกิดจากโรงงงานบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
สาขายโสธร ” ณ ห องประชุ มกรรมมาธิการ N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยเปน การ
เดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็น
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอม และรายงานสถานการณ มลพิษ และประเด็นอื่น ๆ
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ที่ เกี่ ย วข องในเรื่อ งร องเรี ย นป ญ หาที่ เกิ ด จากโรงงานบริษั ท ไทยฮั้ว ยางพาราจำกั ด (มหาชน) สาขายโสธร
ณ หองประชุมกรรมาธิการ N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครฯ
7. วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 นายคลอน ปานทอง พรอมดวยส.ต.ท.ชานนท
แสนเริง นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นางสาวจริยา โคตรสมบัติ และนายภาณุพงศ ศรีวิเศษ ขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการเพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกตนไม และรวมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม
เติมความสุข ใหคนยโสธร” ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บานเหลานอย หมูที่ 4,8 ตำบล
คอวัง อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร โดยเปนการขออนุมัติไปราชการเพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปลูกตนไม
และร ว มกิ จ กรรมโครงการจั งหวั ด เคลื่ อนที่ “เพิ่ ม รอยยิ้ ม เติ ม ความสุ ข ให คนยโสธร” ครั้ งที่ 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บานเหลานอย หมูที่ 4,8 ตำบลคอวัง อำเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
8. วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 นายคลอน ปานทอง พรอมดวยนางสาวสุพินโญ
จงคูณกลาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อประสานงานดานการบิน และรวมบินสำรวจปา ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติภูสระดอกบัว และพื้ น ที่ ปาสงวนโดยรอบ และออกพื้ น ที่ส ำรวจขอมูลการป องกั นและปราบปราม
การตั ด ไม ท ำลายป า ณ อุ ท ยานแห งชาติ ภู ส ระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร โดยเป น การเดิน ทางไปราชการ
เพื่ อร วมการปฏิ บั ติ งานบิ น สำรวจพื้ น ที่ อุท ยานแห งชาติ ภูส ระดอกบั วและพื้ น ที่ ป าสงวนแห งชาติโดยรอบ
ณ อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 17 ธันวาคม 2564 นายธนวัตน ชูรัตน พรอมดวย
นางสาวณั ฏ ฐนั น ท สวั น ตรั จ ฉ และนายวงศ ช นก วารสิ ท ธิ์ ขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการเพื่ อ ตรวจสอบ
บอน้ ำบาดาล ตามใบอนุ ญ าตทุ กประเภท (กิจ กรรมที่ 1) ตรวจสอบบอน้ ำบาดาลรายใหม และการนำบ อ
น้ำบาดาลเขาสูระบบ (กิจกรรมที่ 2) การติดตามหนี้คางชำระ (กิจกรรมที่ 3) และการเสริมสรางและพัฒนา
น้ำบาดาลอยางมีประสิทธิภ าพและยั่งยืน (กิจกรรมที่ 4) ในท องที่ จังหวัดยโสธร โดยเปน การออกไปตรวจ
น้ำบาดาลตามใบขออนุ ญ าตของผูป ระกอบการ และผูขออนุญ าตเจาะและใชน้ ำบาดาลรายใหม พรอมทั้ ง
ตรวจแนะนำ และประชาสัมพันธการดูแลบอน้ำบาดาล
10. วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 นางสมพร มู ล กิต ติ พรอมด ว ยนางสาวปทิ ต ตา
ลอยแก ว ขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการ เพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ร างแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ระดับกลุมจังหวัด ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปนการ
เดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
13 ระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ณ โรงแรงมแกลลอรีดีไซน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ใหหัวหนาทีม (ก.,ข. และค.) หรือที่ไดรับมอบหมายใหรวมงานพิธีตาง ๆ ใหเขารวมดวย
ตัวเอง และหากเปนการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ขอใหจิตอาสาพระราชทานแตงกายใหครบ โดยมีเครื่องแบบ
หมวก ผาพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงนาม) นายจรูญศักดิ์ สองจันทร ผูจดรายงานการประชุม
(นายจรูญศักดิ์ สองจันทร)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

