รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มาประชุม
1. นายอิสระ พรหมเดชบุญ
2. นายพีระพัฒน์ อนุเวช
3. นายศิริพงษ์ พูนวศิน
4. นางวรรณา ป้อมสุวรรณ
5. นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด
6. นายพิเชฎฐ์ ชอนงูเหลือม
7. นางสาวณภัทร มันตาพันธ์
8. นายชุมพล ชอุ่มผล
9. นางสุชินา สุดเฉลียว
10. นายมานิตย์ เดชไพรขลา
11. นางปริณดา เจริญไชย
12. นางรสสุคนธ์ หงส์ผาแก้ว
13. นางสาวทับทิม ผดุงกิจ
14. นายฉัตรวุฒิ สวัสดิผล
15. นายทนงศักดิ์ เปรมปราโมทย์
16. นายธวัชชัย เครือนาคา
17. นางพัทธนันท์ เพียหล้า
18. นางดาหวัน ชินศุภลักษณ์
19. นายธิเบศร์ เอ็นคะวัน
20. นางวัฒนา เสียนพุดซา
21. นางสาววิไลพร นะราช
22. นายบุญฤทธิ์ ทองสุด
23. นายอนุชา นาสมทรง
24. นางสาวอาภรณ์ ผดุงกิจ
25. นางสาวอิงวรินทร์ นพอนนท์วรกุล
26. นางสาวจิรารัตน์ โพธิสาร
27. นางสาวณัฐชนัญ แหลมฉลาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
2. นายสมพล โสมทัพมอญ
3. นายโชคชัย หอมไกล

ผอ.สนง.ทสจ.รอ
ประธาน
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงาน
นายช่างเทคนิค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
แม่บ้าน
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

ไปราชการ
ไปราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
/ ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ได้แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอครังที่ 4/2560 ดังนี
เรื่องที่ 1 มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ คือ 1. นายรัฐกฤษ พูนชัย อัยการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ย้ายมาจากอัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 3 ช่วยราชการสานักงานอัยการ
ภาค 4 2. พ.ต.พรรษวุฒิ สุวานิช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ย้ า ยมาจาก จั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทาวกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
มหาสารคาม 3. นายถาวร โมครัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย
และการบั งคับ คดีจั งหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด
สานักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี 4. นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก
สถิติจังหวัดเลย 5. นางสิริวรรณ อุตมัง ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัด ย้าย
มาจาก สานักอานวยการศาลประจาจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
กาหนดให้เป็นวาระที่จะนาเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอฯ ทุกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมให้องค์ประชุมทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันตรวจสอบหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
การคัดแยกขยะ (กระดาษใช้ 2 หน้า)
นายอนุชา
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละส่วน ดังนี
ส่วน

กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า
หมายเหตุ
(กก.)
(กก.)
อานวยการ
0
7.9
ทรัพยากรธรรมชาติ
0.7
0.5
ทรัพยากรนา
2.0
2.1
สิ่งแวดล้อม
14.1
5.1
ยุทธศาสตร์
0.7
2.1
รวม
17.5
18.7
สามารถลดปริมาณคาร์บอน ได้ 105.7 กิโลกรัมคาร์บอน
ประธาน
กระดาษ 1 กิโลกรัม มีกี่แผ่น จานวนที่จัดเก็บได้ สามารถลดปริมาณกระดาษได้กี่แผ่น
ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดและลดการใช้กระดาษ ให้นากระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีก
ที่ประชุม
รับทราบ
น.ส.ณพัฐอร ประชาสัมพันธ์ร้านค้า 0 บาท (ศูนย์บาท) ว่าได้เปิดบริการดังเช่นเคยแล้ว และขอรายงานผล
การดาเนินงานประจาส่วนก่อนเนื่องจากมีภารกิจต้องไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่องที่ 1 การจัด kick off การล้างตลาด ถนน ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเป็ นผู้เตรียมอุปกรณ์ คน ขณะนีอยู่ระหว่างการเตรียมการ สถานที่คาดว่าน่าจะเป็น
ตลาดหนองแคน และถนนคนเดิน

-3เรื่องที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมเรื่องขยะอินทรีย์ ของเทศบาลตาบล
เกาะแก้ ว ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมประมาณ 150 ท่ า น มี ท่ า นรองผู้ ว่ า ราชากรจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เป็นประธานในพิธี
เรื่องที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมการบริหารจัดการขยะ ที่ห้องประชุม
ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องทัง 3 บริษัท รับทราบและแจ้งว่ายินดีที่
จะมาเข้าร่วมประชุม
เรื่องที่ 4 สืบเนื่องจากที่หน่วยงานได้เข้าร่วมการประกวดโครงการสานักงานสีเขียว (Green
office) ประจาปี 2559 และได้รับรางวัลเหรียญทอง ทาให้มีหน่วยงานต่างๆ ติดต่อมาขอเยี่ยมชม
รูปแบบการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
ประธาน
ได้แจ้งว่าสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ให้เตรียมความพร้อม สาหรับหน่วยงานที่จะมาขอดูงาน จึงขอให้ทุกท่าน
เตรียมตัว เตรียมข้อมูลให้พร้อมสาหรับผู้ที่จะมาขอดู
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
แจ้งขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม kick off เปิดตัวเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วม ภายใต้ชื่อโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ” คาดว่าน่าจะจัดในช่วงวัน
สิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ขอให้ส่วนสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมวางแผนงาน กาหนด
วัน และนาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ระเบียบ/กฎหมาย การจัดตังโรงงานจัดการขยะใกล้พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
นายฉัตรวุฒิ ได้ชีแจงกรณีที่โรงงานบริหารจัดการขยะ 3 บริษัท ในภาคเอกชน ปรึกษาหารือถึงกรณีที่หากมี
การซือพืนที่ที่ติดกับ แนวเขตพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือใกล้ กับพืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติ จะมี
ปั ญ หาในเรื่ อ งกฏหมายหรื อ ไม่ ซึ่ ง ได้ ห ารื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ล้ ว ว่ า
หากพืนที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตพืนที่ป่าก็ไม่มีปัญหาอะไร
ประธาน
การเจาะนามันยางนา
นายพิเชฎฐ์
ได้ชีแจงว่ายังไม่มีกฎหมายใดที่รองรับ หากจาเป็นต้องดาเนินการจริงๆ ต้องหารือกับกรมป่าไม้
ถึงแนวทางปฏิบัติ
นายพีระพัฒน์ ได้เสนอถึงช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือการเก็บหาของป่า หากทาจริงก็ต้องให้ผู้มีอานาจแก้ไข
ระเบียบ
ประธาน
มอบให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาแนวทางการเจาะนามันยางนา ว่าทาได้อย่างไร เคยทา
หรือไม่ มีตัวอย่างหรือมีการดาเนินการมาก่อนหน้านีหรือไม่
ส่วน ทช.
รับทราบ
ประธาน
ให้ฝ่ายเลขาฯ นาเรื่องที่จะต้องติดตาม มาติดตามทุกครัง ของทุกๆส่วนด้วยผลการดาเนินงาน
ต้องรายงานทุกๆ เดือน
ฝ่ายเลขาฯ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
- โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างรอยยิมให้กับ
ประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา หมู่ที่ 9 ตาบลดงสิงห์ อาเภอจังหาร
จังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

-4- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนเมษายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗
เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
- ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจาเดือนเมษายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ชัน 5 ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด
ประธาน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของทุกส่วน
ส่วนอานวยการ
นางวรรณา
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 4 เรื่อง คือ
เรื่ อ งที่ 1 ซั ก ซ้ อ มความเข้ าใจแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้ รถยนต์ ส่ ว นกลางโดยส านั ก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรับมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม แจ้งว่าสานั กนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งขอสั งเกตจากส านักงาน
ปป.ช ว่า สานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาว่ามีข้าราชการบางรายในสังกัดส่วนราชการ
ซึ่งมิได้ดารงตาแหน่ งที่ทางราชการจัดรถประจาตาแหน่งไว้ให้ ได้นารถยนต์ส่ วนกลางไปใช้
เสมื อ นเป็ น รถประจ าต าแห น่ ง และเบิ กจ่ า ยค่ า น ามั น เชื อเพ ลิ ง จากทางราชการ
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการเป็นจานวนมาก และควรให้มีห นังสือแจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้
รถยนต์ส่วนกลางเสมือนรถประจาตาแหน่งกากับ ควบคุม และตรวจสอบว่า ข้าราชการผู้ใด
กระทาการดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงด้วย
ประธาน
ได้สอบถามถึงรถยนต์ที่มีในหน่วยงานและแนวทางปฏิบัติ
นางวรรณา
ได้ชีแจงว่ารถยนต์ส่วนกลางของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
มีทังสิ น จ านวน 8 คัน ประกอบด้ว ย รถยนต์ นั่งส่ วนบุ คคลไม่เกิน 7 คน ลั กษณะนั่ งสอง
ตอนท้ ายบรรทุ ก จ านวน 6 คั น รถยนต์ ตู้ 1 คั น รถจั ก รยานยนต์ 1 คั น การน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่า สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม โดยเคร่งครัด การนารถยนต์ส่ วนกลางไปใช้
ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ถื อ เป็ น ความผิ ด เพราะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางราชการและมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ประชุม
รับทราบ
นางวรรณา
เรื่องที่ 2 การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากาหนด
วันหยุดราชการประจาปีเพิ่ม 2 วัน คือ วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และให้ยกเลิกวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ไม่เป็นวันหยุดราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ
นางวรรณา
เรื่องที่ 3 แจ้งขอขอบคุณผู้อานวยการส่วนทรัพยากรนาและเจ้าหน้าที่ในส่วน ที่ช่วยในการ
ประสานงานถึงผู้รับจ้างในการเปลี่ยนแปลงระบบหม้อไฟฟ้า และความร่วมมือผู้ที่มาอยู่เวรช่วง
กลางคืน หากทางานคนละส่วนกันก็ขอความร่วมมือให้มานอนในห้องเดียวกันเพื่อประหยัด
ไฟฟ้า
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ที่ประชุม
นางวรรณา
นางรสสุคนธ์

ได้กาชับถึงเรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ถึงผู้ที่มีหน้าที่ตรวจเวร-ยาม
หากไม่สามารถมาตรวจเวร-ยาม ได้ ก็ขอให้โทรศัพท์มาสอบถามกับผู้เข้าเวร-ยาม ต้องรู้ต้อง
ทราบถึงความเป็นไปในแต่ละวัน ต้องติดตามการอยู่เวร-ยาม ของผู้อยู่เวรยามให้มีความ
เรียบร้อย หากมีเหตุการณ์ขึนผู้อยู่เวร-ยาม ต้องแจ้งผู้ตรวจเวร-ยาม ทราบอันดับแรก ให้ส่วน
อานวยการจัดทาเบอร์โทรศัพท์สาหรับใช้ติดต่อเมื่อหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เกิดขึน เช่น เบอร์
โทรศัพท์สถานีตารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เป็นต้น
รับทราบ
เรื่องที่ 4 รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2)
ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ได้แจกให้ทุกท่าน
สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2)
รายการ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 งบบุคลากร (พนักงานราชการ)
1.2 งบดาเนินงาน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าประกันสังคม
2.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าฯ
2.1 งบดาเนินงาน
2.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่วนอานวยการ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนทรัพยากรน้า
ส่วนสิ่งแวดล้อม
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ฯ
ค่าวัสดุใช้ไป
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน
ภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราม
ปรามการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด
(คปป.จ)

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
51.26
51.20
51.50
51.50
50.38

งบที่ได้รับ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

1,125,374.00
795,600.00
329,774.00
3000,000.00
29,774.00

576,880.00
407,380.00
169,500.00
1540,500.00
15,000.00

548,494.00
388,220.00
160,274.00
145,500.00
14,774.00

1,026,856.00
857,076.00
5,000.00
175,227.00

544,171.09
424,751.71

482,684.91
432,324.29
5,000.00
95,882.89

52.99
49.56

201,417.00
12,700.00
70,544.00
26,275.40
19,275.40
1,000.00
39,394.62
8,720.00

47.12
2.31
61.23
46.99
35.75
0.00
72391
64.20

92,477.00

32.54

20,000.00

99,344.11
81,279.11
7,635.00

380,880.00
13,000.00
181,969.00
50,000.00
30,000.00
1,000.00
145,420.00
24,360.00

2,000.00
8,430.00
179,463.00
300.00
111,425.00
23,495.00
10,724.60
0
106,025.38
15,640.00

137.083.00 44,606.00

56.69

-63.2 โครงการประสานความร่วมมือการ
จัดการขยะมูลฝอยฯ (Road map)
3.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตาม
แนวพระราชดาริ (ปิดทองหลังพระ)
3.4 โครงการการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศฯ
3.4.1 งบบุคลากร
3.4.2 งบดาเนินงาน
3.5 โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ
3.6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม
อานวยการคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.)
3.7.1 การจัดทาฐานข้อมูล และบัตร ทสม.
3.7.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.
ระดับจังหวัด
3.7.3 การคัดเลืก ทสม.และเครือข่าย
ทสม.ดีเด่น
3.8 ค่าใช้จ่ายในการสร้างแนวร่วมภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทสม.)
3.8.1 กิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หรือกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ทสม.
3.8.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการทางาน
ของคระกรรมการเครือข่าย ทสม.
ในระดับจังหวัด
3.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
3.10 โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สป.ทส

92,600.00

14,234.70

78,365.30

15.37

37,500.00

4,408.00

33,092.00

11.75

630,500.00

441,078.00

189,3422.00

69.96

180,000.00
450,500.00
50,000.00
109,610.00

90,000.00
351,078.00
5,990.00
68,725.00

90,000.00
99,422.00
44,010.00
40,885.00

50.00
77.93
11.98
62.92

95,000.00

95,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

65,000.00

65,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

144,545.00

57.56

100,000.00

0.00

14,545.00

91.44

20,000.00

20,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

1,818,729.21

50.50

269,900.00

155,355.00

100,000.00
169,900.00

3,674,423.00

155,355.00

1,855,693.79

-74.งบประมาณเบิกแทนกัน
4.1 กิจกรรมดาเนินการพระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
5. เงินนอกงบประมาณ
5.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
5.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประกอบกิจการน้าบาดาล ตาม พรบ.
น้าบาดาล ฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
6. งบจังหวัด
6.1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรพร้อมระบบกระจายน้าในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
6.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรพร้อมระบบกระจายน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
นางวรรณา

11,400.00

11,400.00

0.00

100,000.00

96,007.02

3,992.98

96.01

233,800.00

4,755.93

219,044.07

2.13

5,288,800.00

5,288,800.00

0.00

35,765,800.00

35,765,800.00

0.00

43,096,366.26

4.37

45,064,223.00

1,967,856.74

1000.00

มีหลายโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอมอบหมายให้ทุกส่วน
ดาเนินการจัดส่งแผนการดาเนินงาน/โครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ทุกๆ โครงการมาเสนอ ผอ.จะช่วยดู เพื่อที่จะได้ทราบและรู้ถึงแนวทางการดาเนิน
หากไม่มีแผนการดาเนินงาน อาจจะมองไม่เห็นแนวทางว่าต้องทาอะไร เวลาไหน หาก
ไม่มีการเบิกจ่ายก็ต้องคืนเงินเหมือนเช่นปีที่แล้วมา
รับทราบ
มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรนาและส่วนอานวยการวางแผนและจัดทาที่จอดรถแบบ
ชั่วคราวเพิ่มเติม โดยให้จัดทาทางฝั่งด้านทิศตะวันออก หากทาเสร็จแล้วให้นารถ
ราชการทุกคันไปจอดในที่จอดรถที่ทาก่อนหน้านีด้านหลังอาคารสานักงาน หากรถ
ราชการครบแล้วให้สิทธิผู้ที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทาครังที่แล้วจอดให้ครบก่อน
หากมีช่องจอดเหลือ ใครมาก่อนก็ได้จอดไม่มีเจ้าของแบบถาวร ต่อไปถ้าได้รับ
งบประมาณก่อสร้างโรงจอดรถแบบถาวร
รับทราบ
การดาเนินการก่อหนีผูกพันงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด
ได้รายงานผลการดาเนินการก่อนีผูกพันโครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร
โครงการ 5 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว โครงการ 35 ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศประกาศประกวดราคา กาหนดเสนอราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม
2560
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ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA) การส่งแบบสารวจเชิง
ประจักษ์ ส่งวันที่ 29 เมษายน 2560 ทันตามกาหนดเวลา และหารือเรื่องการตอบ
แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ของ 3 ส่วน คือ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรนา จานวนแบบสอบถาม
ทังหมด จานวน 160 ชุด โดยปกติปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนนายร้อยจะเป็นผู้ส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทางหน่วยงานได้แจ้งชื่อไปให้ แต่ผลปรากฏว่ามี
ผู้ส่งแบบสอบถามกลับคืนน้อยทาให้หลายๆ หน่วยงานได้คะแนนค่อนข้างน้อย ในปีนี
โรงเรียนนายร้อยจึงให้หน่วยงานเป็นผู้เลือกผู้ที่จะตอบแบบสอบถามเอง แต่ปัญหาคือ
จะต้องจัดส่งแบบสอบถามนีภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ให้กระจายแบบสอบถามให้ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม
โทรศัพท์ติดตาม และรวบรวมจัดส่งให้ทันตามกาหนดเวลา
รับทราบ
ได้กากับในเรื่องการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ว่ามีประชาร้องเรียนไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ผ่ านช่องทางต่างๆ ว่าในการปฏิบั ติ
ราชการเพื่อการอนุมัติ หรืออนุญาตของเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในบางจังหวัด ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกจากการติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานล่ าช้า หรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่บางคนในบางจังหวัด ซึ่งสร้างความเดือดร้อน และ
คับข้องใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ทาให้ราชการได้รับความเสียหายเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง จึงขอให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ทุกจังกวัด กาชับ เข้มงวดกวดขัน รวมทังกากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชนและ
ส่วนรวม ห้ามมิให้มีการกระทาการใดอันส่อไปในทางทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด อนึ่งถึงแม้ว่าการอนุญาตตาม
กฏหมายว่ า ด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จะไม่ อ ยู่ ภายใต้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 มาตรา 5 (4) แต่มิได้หมายความว่ากฎหมายห้ ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น การอานวยความสะดวกของประชาชน แต่เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ต้อง
ดาเนินการอานวยความสะดวกให้เกิดขึนแก่ผู้มาติดต่อในทุกเรื่องที่สามารถทาได้
รับทราบ

ส่วนทรัพยากรน้า
นางปริณดา รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแล กิจการนาบาดาล
ตาม พรบ.นาบาดาล พ.ศ. 2520 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจาเดือนเมษายน
2560
1. การตรวจสอบบ่อนาบาดาลเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนาบาดาลรายใหม่
ประจาเดือนเมษายน 2560 จานวน 52 บ่อ
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ประธาน
นายพีระพัฒน์

นายพีระพัฒน์

ประธาน
นายพีระพัฒน์

ประธาน
ส่วนทรัพยากร

1.1 คาขอที่ต้องนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเขต(สานักทรัพยากรนาบาดาลเขต)
จานวน 51 คาขอ
1..2 ผ่านการพิจารณาอนุญาตได้โดยไม่ต้องนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเขต
จานวน 1 คาขอ
1.3 คาขอรับใบอนุญาตใช้นาบาดาล จานวน 2 คาขอ และมีการออกใบอนุญาตใช้นา
บาดาล จานวน 2 ฉบับ
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกอบกิจการนาบาดาล จานวน 1 ครัง
ได้สอบถามกรณีออกใบอนุญาตแล้ว ผู้ขอไม่มารับใบอนุญาตมีจานวนมากหรือไม่
ปีงบประมาณที่ผ่านมามีการออกใบอนุญาตแล้วผู้ขอไม่ได้มาติดต่อขอรับใบอนุญาต จานวน 10
บ่อ คือของเทศบาลตาบลมะอึ ปกติหากใบอนุญาตออกแล้วจะมีการส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมารับใบอนุญาต หากไม่มารับภายใน 1 ปี ใบอนุญาตก็จะหมดอายุ หากต้องการต่อ
ใบอนุญาตจะต้องต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ เหตุที่เทศบาลตาบลมะอึไม่มารับใบอนุญาต
เจาะนาบาดาลนัน เป็นเพราะว่าช่วงแรกได้ตังงบประมาณไว้แล้ว แต่นางบประมาณนันไปใช้
อย่างอื่น จึงไม่มารับใบอนุญาต
ได้รายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์นาว่ามีความก้าวหน้าเป็นระดับ ในช่วงบ่ายของวันนีจะได้นาข้า
ที่ประชุม กรอ. ซึ่งขณะนีอยู่ในระหว่ารวบรวมข้อมูล โดยทาหนังสือแจ้งให้อาเภอสารวจแหล่ง
นาของตนเอง โดยเราจะมีบัญชีรายชื่อของแหล่งนาของแต่ละอาเภอให้อาเภอประสานท้องถิ่น
เพื่อยืนยันว่าแหล่งนานันยังมีอยู่จริงหรือไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ และหากมีอยู่จริงมีแผนที่จะ
พัฒนาแหล่งนานันหรือไม่ อย่างไร หนังสือได้แจ้งเวียนออกไปแล้วและขอให้ส่งกลับภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2560
สอบถามว่าได้มีการให้ข้อมูลการพัฒนาแหล่งนา โดยระบบการกระจายนาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือไม่
ได้นาเรียนถึงยุทธศาสตร์นาของประเทศที่กาหนดโดย คสช. ว่ามี 6 ด้าน คือ
1. นากินนาใช้หรือระบบประปา ต้องครบทุกหมู่บ้านภายในปี 2560
2. ส่งเสริมนาเพื่อการผลิต เพื่อการเกษตร มีระบบกระจายนาจากแหล่งนาธรรมชาติ
โดยพลังงานแสงอาทิตย์
3. อุทกภัยการทาตลิ่งป้องกันนาท่วม
4. คุณภาพนา นาเสีย/นาเค็ม
5. การฟื้นฟูสภาพต้นนา การพังทลายของหน้าดิน
6. การบริหารจัดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการแทรกอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
ได้เป็นห่วงถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่มีความก้าวหน้า และได้แนะนา
แนวทางในการดาเนินงาน โดยให้ยึดกับแผนชาติ 20 แผนของกระทรวง แผนของจังหวัด
นามาเชื่อมโยงกันจัดทาเป็นแผนของเราออกมา การเพิ่มพืนที่ป่า ขอให้รีบดาเนินการ
รับทราบ

- 10 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายพิเชฎฐ์
ได้ชีจงกรณีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทาไหวงห้าม
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หากเป็นไม้พะยูง สามารถขออนุญาตได้โดยให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับการ
ขออนุญาตไม้สัก ไม้ยาง โดยยื่นเรื่องที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แล้วส่งเรื่องให้กรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาต ซึ่งตามหนังสือเวียนฉบับนีมีอายุ 1 ปี คือสินสุดวันที่
24 มิถุนายน 2560 หากยังไม่มีการออกระเบียบที่ชัดเจนออกมาใหม่ ก็ไม่สามารถขอได้แล้ว
นายพิเชฎฐ์
รายงานผลการดาเนินงานโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ) จากการประชุมครังที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2560 สานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ได้ส่งสาเนาคาสั่งประกาศตามมาตรา 25 ซึ่งผู้อานวยการสานักมีอานาจ
ออกประกาศได้ตามกฎหมายใหม่ ออกมาจานวน 22 แปลง ที่รู้ชื่อ รู้คู่กรณีที่เป็นเจ้าของแปลงที่ไปตรวจยึดให้รือ
ถอนต้นยางพารา แล้วเจ้าของที่ได้มาอุทธรณ์คาสั่ง
ประธาน
ที่มีการแจ้งว่าการออกประกาศครังแรกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีการปิดประกาศ เป็นโมฆะ
แสดงว่าต้องออกประกาศใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่หรือไม่ ต้องศึกษาให้ดี แล้วกาหนดวันจัดประชุม
ได้วันไหน
นายพิเชฎฐ์
ชีแจงว่าได้ประสานกับหน้าห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะจัดประชุมวันที่ 16 พฤษภาคม
2560 แต่ท่านผู้ว่าไม่ว่าง กาลังหาวันจัดประชุมที่เหมาะสมอยู่
การดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปี 2559 ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ขออนุญาตใช้พืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะ
อี่ เรื่องส่งมาแล้วและได้ออกคาสั่งแต่งตังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
ออกไปสารวจแล้ว ในปี 2560 ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงค์-หนองแวง สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 มีคาสั่งตังแต่เดือนมกราคม 2560 แต่งตังเจ้าหน้าที่ออกมาสารวจพืนที่
ก่อน ในส่วนของจังหวัดยังไม่ได้ออกคาสั่งให้ออกไปสารวจพืนที่
ประธาน
ได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ว่าการขออนุญาตจะดาเนิน
แล้วเสร็จเมื่อไหร่ คาสั่งใหม่ พืนที่ใหม่จะออกตรวจเมื่อไหร่ จะจัดประชุมเมื่อไหร่ งบประมาณที่
จะต้องใช้เท่าไหร่ สรุปขันตอนให้ชัดเจน
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบ
ส่วนยุทธศาสตร์
นางสาวทับทิม ส่วนยุทธศาสตร์ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้อานวยการทุกส่วนลงนามในคา
รับรองร่วมกับผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จึง
ขอให้ผู้อานวยการส่วนทุกส่วนร่วมลงนามในคารับรองกับท่านผู้อานวยการสานักงาน
และได้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ตัวชีวัด ตามมาตรา 44 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดาเนินงานจะมีการรายงานอยู่ 3 รอบ โดยในช่วงแรกอยู่
มนช่วงที่ฉุกละหุก ยังไม่ได้แต่งตังคณะทางาน จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพนา คือสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ซึ่งจุดตรวจวัดคุณภาพ
นาของเรามีอยู่ 2 จุด คือ ลานาชี 1 จุด และลานาเสีย 2 จุด ในปี 2559 คุณภาพนาในลานา
ชีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สาเหตุเนื่องมาจากอยู่ในช่วงนาแล้ง มีสัตว์เลียงลง และมีนาทิงจาก
ชุมชนไหลลง หากเป็นช่วงนาหลากคุณภาพนาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านแน่นอน ส่วนในลานาเสียว
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ประธาน

คณะทางาน

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนรอบที่ 2 จะจัดเก็บในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 ในระหว่างนีได้ออก
คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชีวัดแล้ว ซึ่งคณะทางานขับเคลื่อนจะเป็นจ้าหน้าที่จาก
ส่วนสิ่งแวดล้อม จึงขอฝากคณะทางานว่าหาก สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานีลง
พืนที่มาตรวจวัดคุณภาพนาเมื่อใดก็อยากให้คณะทางานลงพืนที่ร่วมตรวจด้วยเพื่อที่จะได้
ภาพถ่ายมารายงานผลด้วย
ได้มอบหมายคณะทางานลงตรวจสอบพืนที่ แล้วทารายงานว่าพืนที่ในเขตใดเป็นแห่ลงกาเนิด
มลพิษ อยู่ในความรับผิดชอบของใครมีประชากรเท่าไหร่ ให้นาเรียนปรึกษาท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ที่ท่านรับผิดชอบเรื่องนี อาจจะแต่งตังคณะทางานในนาม
ของหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา ให้จังหวัดกาชับไปอาเภอ อาเภอกาชับไปท้องถิ่นที่เป็นแหล่งกาเนิด
มลพิษ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางพัทนันท์ เพียหล้า)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวรรณา ป้อมสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

