รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มาประชุม
1. นายอิสระ พรหมเดชบุญ
2. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
3. นายพีระพัฒน์ อนุเวช
4. นายศิริพงษ์ พูนวศิน
5. นางวรรณา ป้อมสุวรรณ
6. นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด
7. นายสมพล โสมทัพมอญ
8. นางสาวณภัทร มันตาพันธ์
9. นายชุมพล ชอุ่มผล
10. นายพิเชฎฐ์ ชอนงูเหลือม
11. นางสุชินา สุดเฉลียว
12. นายโชคชัย หอมไกล
13. นางรสสุคนธ์ หงส์ผาแก้ว
14. นางสาวทับทิม ผดุงกิจ
15. นายฉัตรวุฒิ สวัสดิผล
16. นายทนงศักดิ์ เปรมปราโมทย์
17. นายธวัชชัย เครือนาคา
18. นางพัทธนันท์ เพียหล้า
19. นางดาหวัน ชินศุภลักษณ์
20. นายธิเบศร์ เอ็นคะวัน
21. นางวัฒนา เสียนพุดซา
22. นางสาววิไลพร นะราช
23. นายบุญฤทธิ์ ทองสุด
24. นายอนุชา นาสมทรง
25. นางสาวอาภรณ์ ผดุงกิจ
26. นายธีรศักดิ์ จตุเทน
27. นางสาวณัฐชนัญ แหลมฉลาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายมานิตย์ เดชไพรขลา
2. นางปริณดา เจริญไชย
3. นางสาวอิงวรินทร์ นพอนนท์วรกุล
4. นางสาวจิรารัตน์ โพธิสาร

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

ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
/ ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เปิดประชุมและมอบหมายให้ส่วนอานวยการจัดที่สูบบุหรี่ให้ชัดเจน และแจ้งผลจากการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนพฤษภาคม 2560 ครังที่ 4/2560
1. ขยายระยะเวลาการจัดซือจัดจ้าง ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2. กาหนดวันพระราชทานถวายเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จังหวัดกาลังหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ที่ผ่านมาจะใช้บริเวณวัดบึงพลานชัยในการจัดพิธี ซึ่งในวันงานคาดว่าจะมี
ประชาชนมาร่วมพิธีจานวนมาก สถานที่คับแคบจึงกาลังหาที่ใหม่ที่เหมาะสม และจังหวัดมี
หนังสือสั่งการให้ดาเนินการ 2 เรื่อง คือ การทาดอกไม้จันทน์ จังหวัดตังเป้าไว้ที่ 70
เปอร์เซ็นต์ มอบหมายให้ส่วนอานวยการจัดหาอุปกรณ์ ตังจุดทาดอกไม้จันทน์สาหรับผู้มา
ติดต่อราชการ และเรื่องที่ 2 ให้มีการประดับอาคารบ้านเรือน อาคารสานักงาน ด้วยดอก
ดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองอื่นๆ ในช่วงพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระศพ เดือนตุลาคม
2560 มอบให้ส่วนอานวยการวางแผนการปลูกหรือประดับดอกไม้สีเหลืองในช่วงดังกล่าว
ส่วนอานวยการ รับทราบ
ประธาน
3. เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การขยะ ให้ แ จ้งในที่ ป ระชุม หั ว หน้ าส่ ว นราชการทุ กเดื อ น ในเดื อ น
พฤษภาคม 2560 ผอ.ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะดาเนินการประกาศเขตห้ ามเทกอง ห้ามเผา
กลางแจ้ง มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมรีบดาเนินการออกประกาศ
ส่วนสิ่งแวดล้อม รับทราบ
ประธาน
4. ในที่ประชุมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ได้รั บปากจะ
ดูแลเรื่องการบริหารจัดการขยะให้ จึงมอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมตรวจเช็คกองขยะทุกกองใน
จังหวัด พืนที่ที่ใช้ทิงขยะ หากเป็นที่สาธารณประโยชน์ต้องขออนุญาตใช้ ตรวจสอบปริมาณขยะ
สะสม สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้ดาเนินการ มีปัญหา อุปสรรคอะไร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะช่วยสนับสนุนให้ เช่น ขาดเครื่องมือก็จะนาเครื่องมือลงไปช่วย
และให้ จัดทารายละเอียดแนวทางการจัดการขยะอันตรายส่ งให้ องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ดาเนินการต่อ ให้ส่วนสิ่งแวดล้อม ไป
สารวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ฝังกลบขยะ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือชนิดใด
ส่วนสิ่งแวดล้อม
รับทราบ
ประธาน
ได้ห ารือการจัดงานปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 มิถุนายน
2560 และงานมหกรรม ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
นายวุฒิศักดิ์ ได้ ชี แจงว่ า การจั ด กิ จ กรรมใช้ ชื่ อ ว่ า กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2560 จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัดร้อยเอ็ด กาหนดจัดกิจกรรม
ปลูกป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2560 ในวันอังคาร
ที่ 6 มิถุน ายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าวังนาเย็น บ้านหั วหนอง ตาบลหนองแวง
อาเภอเกษตรวิสั ย จั งหวัด ร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็ น ประธาน และใน
สัปดาห์นีจะลงพืนที่เพื่อเตรียม
ประธาน
ได้ให้คาแนะนาในการจัดงานและขอให้เพิ่มกิจกรรมกล่าวคาปฏิญาณตนของผู้ที่อาสาจะดูแล
รักษาต้นไม้ที่ปลูก
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบ

-3นางสาวณพัฐอร ได้ ร ายงานการจั ด งานมหกรรม ร้ อ ยเอ็ ด เมื อ งน่ า อยู่ มุ่ ง สู่ จั งหวั ด ปลอดขยะ วั น พุ ธ ที่ 7
มิถุน ายน 2560 ณ ห้ องประดั บ เพชร โรงแรมเพชรรัช ต์ การ์เด้ นส์ จังหวัดร้อยเอ็ ด เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ผู้มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน ภายในงานจะมีการมอบนโยบายด้าน
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บรรยายพิ เศษ เรื่ อ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ว่าด้วยความร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มอบถังคัดแยกขยะให้ส่วนราชการ
มอบเกียริบัตรยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ และผู้ร่วมสนั บสนุนกิจกรรม
การมอบกล้าไม้ การรวมรวมขยะอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด การณรงค์
ทาความสะอาดพืนที่สาธารณะของจังหวัด และกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้ จันทน์เพื่อถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธาน
เนื่องจากต้องเดินทางไปราชการวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 จึงไม่สามารถอยู่ช่วยดูแลการจัด
งานทัง 2 งานได้ จึงได้ให้คาแนะนาในการจัดกิ จกรรม และเนื่องจากทังงานวันที่ 6 และ 7
มิ ถุ น ายน 2560 เป็ น การจั ด กิ จ กรรมที่ เชิ ญ ผู้ ม าร่ ว มงานจ านวนมาก จึ ง มอบหมายให้
ผู้อานวยการส่วนทุกส่วนวางแผนหารือการมอบหมายหน้า ที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการจัด
งานทังวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2560 ให้สาเร็จเรียบร้อย ลุล่วงด้วยดี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมให้องค์ประชุมทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันตรวจสอบหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว
นางวรรณา
การก่อหนีผูกพันงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด ได้ดาเนินการเป็นไปตามขันตอน
ระยะเวลาที่กาหนด
นางวรรณา
การอยู่ เวร-ยาม และการตรวจเวร-ยาม ของผู้ตรวจเวร-ยาม ส่ วนอานวยการได้จัดทาเบอร์
โทรศั พ ท์ ห มายเลขฉุก เฉิ น กรณี มี เหตุ ด่ ว น เหตุ ร้าย และเบอร์ผู้ ต รวจเวร - ยาม ไว้ ในสมุ ด
ทาเนียบเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
ประธาน
ได้กาชับให้อยู่เวร-ยาม ตรวจเวร-ยาม อย่างเคร่งครัด
นางวรรณา
ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทมิเตอร์การใช้ไฟฟ้า ว่าได้เปลี่ยนแปลงประเภทมิเตอร์มา
เป็นประเภทไฟฟ้าสานักงานเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสานักงานลดลงจากเดือนที่แล้ว
และได้รายงานการจัดซือไมโครโฟนว่าอยู่ระหว่างรอรับส่งมอบของ
นายวุฒิศักดิ์ ได้แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมการดาเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ) ครังต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายน 2560
นางสาวณพัฐอร ได้ ร ายงานการลงพื นที่ เพื่ อ ตรวจสอบแหล่ งก าเนิ ดมลพิ ษ ลงสู่ ล าน า ว่าได้อ อกค าสั่ ง แต่งตั ง
เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพืนที่บริเวณใกล้เคียงลานาชี อาเภอเสลภูมิ ลานาเสียว อาเภอเกษตร
วิสัย และอาเภอสุวรรณภูมิ เบืองต้นแล้ว
/ ประธาน...
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ได้มอบหมายให้ส่ วนสิ่ งแวดล้อมจัดทาแผนการดาเนินงาน เช่น การรณรงค์รักษาลานาด้วย
EM.ball และให้ เขี ย นโครงการเสนอเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากจั ง หวั ด
มาดาเนินการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นางวรรณา
- โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างรอยยิมให้กับ
ประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตาบลปอภาร อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธาน
ได้แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จะเดินทางไปร่วมงานตังแต่เช้า และเข้าตรวจ
เยี่ยมหน่วยงานที่มาร่วมออกกิจกรรมในงานก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่มขึน จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมออกกิจกรรมให้เดินทางไปแต่เช้าเพื่อจะได้ทันเวลา และให้จัด
กิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น ปลูกต้นไม้ รับคาร้องขออนุญาตนาบาดาล , ตัดไม้ยางใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ ฯ เพิ่มได้หรือไม่ ให้แต่ละส่วนช่วยพิจารณาด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 28 มิถุนายน
2560 เวลา 09.30 น. ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
- ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจาเดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธาน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของทุกส่วน
ส่วนอานวยการ
นางรสสุคนธ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 3)
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดังตารางที่ได้แจกให้ทุกท่าน
สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (ไตรมาสที่ 3)
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

งบที่ได้รับ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

1,125,374.00
795,600.00
329,744.00
300,000.00
29,774.00

664,480.00
468,730.00
195,2750.00
178,500.00
17,250.00

460,894.00
326,870.00
134,024.00
21,500.00
12,524.00

1,026,856.00
857,076.00
5,000.00
195,227.00
175,227.00
20,000.00

663,896.07
530,239.03

362,959.93
326,836.97
5,000.00
80,110.69
64,223.69

135,116.31
111,683.31
13,683.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
59.05
5892
59..36
59.50
57.94
64.65
61.87
69.21
69.21

-5ส่วนสิ่งแวดล้อม
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ฯ
ค่าวัสดุใช้ไป
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน
ภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราม
ปรามการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด
(คปป.จ)
3.2 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.)

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
207,357.00
300.00
134,528.00
27,495.00
25,442.72
0
118,017.00
15,640.00

173,523.00
12,700.00
47,441.00
22,505.00
4,557.28
1,000.00
27,402.96
8,720.00

54.44
2.31
73.93
54.99
84.81
0.00
32.54
64.20

137,083.00

44,606.00

92,477.00

32.54

92,600.00

71,519.70

21,080.30

77.24

37,500.00

12,228.00

25,272.00

32.61

630,500.00

503,884.00

126,616.00

79.92

180,000.00
7105.000.00
450,500,.00
275,990.00
50,000.00
5,990.00
186,400.00 72,174..00

75,00.00
12,310.00
44,010.00
114,229,.00

88.54
12.58
11.98
38.72

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

109,510.00

59.43

269,900.00

16.,390.00

-63.8.1 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
4.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
6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

นางรสสุคนธ์
นางวรรณา

100,000.00

100,000.00

0.00

169,900.00

160,390.00

9,510.00

94.40

20,000.00

13,143.00

6,857.00

65.72

80,000.00

6,199.00

73,801.00

7..75

3,751,213.00

2,218,806.77

1,532,406.23

59.15

20,000.00

11,400.00

8,600.00

57.00

99,990.00

99,807.02

182.98

99.82

233,800.00

20,538.79

203,261.21

9.18

5,288,800.00

5,288,800.00

0.00

35,765,800.00

35,765,800.00

0.00

600,000.00

600,00.00

0.00

43,399,050.42

5.14

45,749,603.00

2,350,552.58

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กาหนดรายไตรมาส
การดาเนินการตามมติครม.รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้ปี 2560 เป็นปี
แห่งการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับ
สินบนทุกชนิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่รายงานการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ และคู่มือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รายละเอียด
แบบฟอร์มขอดูได้ที่ส่วนอานวยการ

-7ส่วนทรัพยากรน้า
นายพีระพัฒน์ รายงานผลการผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแล กิจการนา
บาดาล ตาม พรบ.นาบาดาล พ.ศ. 2520 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจาเดือน
พฤษภาคม 2560 1. การตรวจสอบบ่อนาบาดาลเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการนา
บาดาลรายใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 จานวน 50 บ่อ โดยมีคาขอที่ต้องนาเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการเขต จานวน 45 คาขอ และผ่านการพิจารณา 45 คาขอ มีคาร้อง
ขอรับใบอนุญาตใช้นาบาดาล 5 คาขอ ออกใบอนุญาตใช้นาบาดาลแล้ว 5 คาขอ
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกอบกิจการนาบาดาล จานวน 1 ครัง
นายพีระพัฒน์ ได้อธิบาย(ร่าง) ขอบเขตแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนาแบบบูณาการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทาร่างขอบเขตแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนาแบบบูรณาการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการมาเป็นลาดับ จนถึงปัจจุบันได้ (ร่าง)
ขอบเขตแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนาแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะ
เชื่อมโยงมาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) ได้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนาอุปโภคบริโภค ได้มอบหมายให้สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดเป็นประธานดาเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของนาภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ได้
มอบหมายให้สานักงานปกครองจังหวัดเป็นประธานดาเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนาท่วมและอุทกภัย มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเป็นประธานดาเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพนา มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประธานดาเนินการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นนาและป้องกันการพังทลายของดิน มอบหมาย
ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นประธานดาเนินการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นประธานดาเนินการ
เนื่องจากยังเป็นร่างขอบเขตแผนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังมีข้อบกพร่อง จึงขอให้ทุกท่านช่วย
ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตนเองและแจ้งข้อแนะนาเพิ่มเติมได้ที่ส่วนทรัพยากรนา
ต่อไปจะได้นาเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติ และนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเห็นชอบและจะได้
จัดส่งแผนให้ส่วนราชการต่างๆ เพื่อทราบและนาไปปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายพิเชฎฐ์
ได้นาเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รวบรวม
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560) วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด
“ จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์กลางการผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และเมืองน่าอยู่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”

-8ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
ตัวชีวัด : พืนที่ป่าได้รับการฟื้นฟู 1,000 ไร่/ ปี
ประธาน
เนื่องจากแผนยังไม่มีเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน จึงขอให้จัดทาแผนการดาเนินงาน
ละเอียดมานาเสนอในคราวต่อไป
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบ
ส่วนยุทธศาสตร์
นางสาวทับทิม การรายงานผลการดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ (PADME)
ขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (PADME) ซึ่งจะต้องรายงานผลทุกวันที่ 25 ของเดือน จึงขอให้ทุก
ส่วนจัดเก็บข้อมูลในการทากิจกรรม เช่น ภาพถ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์
ก่อนวันที่ 20 ของเดือนรายละเอียดแบบฟอร์มจะแจ้งเวียนในไลน์กลุ่ม (เวียนเอกสาร)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางพัทธนันท์ เพียหล้า)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวรรณา ป้อมสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

