รายงานการประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สังกัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
---------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล
ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น
ประธาน
2. นายผดุงเกียรติ สีตะวัน
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
3. นางเกตมณี มิตตัสสา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
4. นายวสันต์ คนกลาง
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
5. นางสาวศุภาวีร์ คะลา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
6. นางสาวภัทรสุดา จันทร์คา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
7. นายวุฒิชัย หินวิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
8. นางสาวถนอมจิตร เครือกิ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
9. นางช่อฟ้า โนนทนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
10. นายมงคล แดนเหมือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
11. นางวิจิตรา ภูนาชัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
12. นายสรไกร คาสุเรส
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
13. นายอัคราช สุรินทราบูรณ์
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
14. น.ส.ประภา จรรยากรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
15. นางปรียากานต์ ปรีพูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
16. นางสาววิสมบัติ ตาลประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
17. น.ส.สุธาสินี ดิลกกัลยากุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
18. นายจตุพร ชาวดร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
19. นายเชาวลิต วอนเก่าน้อย
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
20. นางสาวมธุรส หมู่ใหญ่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
21. น.ส.วีระนุช แพงพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
22. นางสาวชนกานต์ ศรีบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. นางฤดีภรณ์ พะคิณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24. นายทักษกร พิมหานาม
นายช่างเทคนิค
25. นายอานนท์ ศรีหาชาด
นายช่างเทคนิค
26. นายศตวรรษ ไชยเดช
พนักงานทั่วไป
27. น.ส.นุชจรี สร้อยนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28. น.ส.รุจิราภา เขียวแจ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29. นายอัจฉริยะ หอมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30. นายภูมิภัทร อาจสาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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31. นายวิษณุ เพชรสังฆาต
32. น.ส.ชัญญานุช ดวงชิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โดยว่าที่พัน ตรี นริน ทร์ ปิ่ น สกุล ผู้ อานวยการส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธาน ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
1. ขอให้ทุกคนเตรีย มขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เข้าสานักงานใหม่ คาดว่าน่าจะเข้าปฏิบัติงานได้ใน
เดือนเมษายน 2565 ขณะนี้รอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งสรุปผลการขอขยายเขตไฟฟ้าที่จะ
ติดตั้งอาคารหลังใหม่
2. มอบส่วนอานวยการ จัดทาป้ายชื่อของแต่ละส่วนโดยให้ใช้โทนสีเหมือนกันทุกส่วน
3. ทาหนั งสื อถึงแขวงทางหลวงที่ 1 เพื่อขอสนับสนุ นเศษ หิ น ปูน ดิน ส าหรับ ปรับปรุงพื้น ที่
บริเวณหลังสานักงาน
4. ให้ทุกท่านระมัดระวังป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ให้ แ ต่ ล ะส่ ว นเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบให้ เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย/แผนงาน ด้วย
6. ขอขอบคุณทีมงานทรัพยากรน้าบาดาล ที่สนับสนุนการปลูกหญ้า ต้นไม้
มติที่ประชุม - รับทราบระเบียบวาระที่ 2
การรับรองรายงานประชุม
- ส่วนอานวยการ ได้จัดทารายงานการประชุมประจาเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565
เมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2565 โดยได้ แ จ้งเวี ยนให้ ผู้ อ านวยการส่ ว นทุ กส่ ว นพิ จารณาใน
เบื้ อ งต้ น แล้ ว ตามหนั งสื อ สนง.ทสจ.ขอนแก่ น ที่ ขก 0014.1/ ว 1722 ลงวั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565 ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม - รับทราบ ระเบียบวาระที่ 3
คุณเกตมณี

เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
3.1 ส่วนอานวยการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ขอให้
ส่วนราชการดาเนิ น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยนับจานวน
ข้าราชการและจานวนอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อนามาคานวณวงเงินในการ
เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 และให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่
1 เมษายน 2565 โดยให้จัดส่งสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการฯ จังหวัดขอนแก่น พิจารณาต่อไป

~๓~

ที่
1

2

3

4

ขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ส่งแบบประเมินฯ ให้ส่วนอานวยการภายในวันที่ 25
มีนาคม 2565
2. การเผยแพร่ประสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT และ EIT ในระบบ ITAS
จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ใน
ระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ และ EIT สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระยะเวลา
การตอบแบบ IIT และ EIT เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 จานวนผู้เข้า
ตอบหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 20 คน
จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่มีคุณสมบัติ เข้าไปตอบแบบ IIT ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์
ตาม QR Code ซึ่งส่วนอานวยการได้แจ้งเวียนแล้ ว สาหรับ EIT (บุคคลภายนอก/ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) ขอฝากให้ทุกส่วนดาเนินการให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการช่วยตอบแบบ EIT ให้ด้วย
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA)
จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ.2565
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2565 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
รายการ
ได้รับจัดสรร
เบิก
คงเหลือ
สานักงานปลัดกระทรวง ทส.
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
561,780.00
468,150.00
93,630.00
งบดาเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
16,500.00
14,008.00
2,492.00
งบดาเนินงาน ค่าเช่าบ้าน
171,903.00
130,903.00
41,000.00
รวม
750,183.00
494,931.00
255,252.00
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบดาเนินงาน
92,248.99
92,248.99
งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
342,348.01
173,566.66
168,781.35
รวม
434,597.00
265,815.65
168,781.35
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการประสานความ
ร่วมมือในการกากับฯ แผนจัดการขยะฯ
53,670.00
5,800.00
37,870.00
รวม
53,670.00
5,800.00
37,870.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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ที่

5

6

7

8

ที่
1

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
รายการ
ได้รับจัดสรร
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายป้องกันการตัดไม้ทาลาย
ป่า (คปป.จ.ขก)
21,460.00
รวม
21,460.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบรายจ่ายอื่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
7,500.00
รวม
7,500.00
สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
งบดาเนินงาน โครงการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน (คทช.)
38,175.00
งบกลาง โครงการการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน (คทช.)
92,510.00
รวม
130,685.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
80,000.00
งบรายจ่ายอื่น โครงกรเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมนเมืองและชุมชน
20,000.00
รวม
100,000.00
กรมป่าไม้ แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบดาเนินงาน กิจกรรมดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
2,000.00
รวม
2,000.00
รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
รายการ
ได้รับจัดสรร
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคาร ทสจ.ขอนแก่น
5,910,000.00

เบิก

คงเหลือ

9,900.00
9,900.00

11,560.00
11,560.00

1,980.00
1,980.00

5,520.00
5,520.00

3,860.00

34,315.00

16,944.00
20,804.00

75,566.00
109,881.00

-

80,000.00

2,500.00
2,500.00

17,500.00
97,500.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

เบิก

คงเหลือ

4,925,000.00

985,000.00
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รวม
5,910,000.00 4,925,000.00
รายละเอียดเงินงบกลาง งบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
ที่
รายการ
ได้รับจัดสรร
เบิก
สานักงานปลัดกระทรวง ทส.
1 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1,083,483.90
540,000.00
งบดาเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
49,500.00
18,000.00
เงินดาเนินงาน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
2,582.00
2,545.00
รวม
1,135,575.90 560,545.00

985,000.00
คงเหลือ

543,483.90
31,500.00
47.00
575,030.90

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณปี 2565 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
ที่
รายการ
ได้รับจัดสรร
เบิก
คงเหลือ
สานักงานปลัดกระทรวง ทส.
1 เงินโอนขายบิล
เงินทุนหมุนเวียน กองทุนน้าบาดาล ปี 2565
งวดที่ 1
1,412,080.00
475,807.00
936,273.00
รวม
1,412,080.00 475,807.00
936,273.00
มติที่ประชุม - รับทราบ
คุณศุภาวีร์
3.2 ส่วนสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสิ่งแวดล้อม ประจาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ 6 งานหลัก
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

ผลการดาเนินงานในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

1. งานเครือข่าย (สส.) ประกอบด้วย 4 โครงการ
1.1 โครงการ ทสม.
1. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ ทสม.
จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 150,000 บาท
2. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัด
เบิกจ่าย 0 บาท
ขอนแก่น
คิดเป็นร้อยละ 0
- ประชุม คกก.ฯ จัดทาแผน ทสม. 5 ปี
คงเหลือ 150,000 บาท
- กาหนดจัดประชุมวันที่ 25 มี.ค. 65
3. จั ด กิ จ กรรมเฝ้ า ระวังและฟื้ น ฟู ทส. เช่ น การ
จัดการขยะ, เพิ่ม พ.ท. สีเขียว, ลดใช้ถุงพลาสติกฯ
4. การคัดเลือก ทสม. และเครือข่ าย ทสม. ดีเด่น - แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ทสม. ทราบ ตามหนังสือ ขก
0014.2/ว2020 ลว. 2 มี.ค. 65 หมดเขตรับสมัคร 30
(ประเภทละ 1 รางวัล)
เม.ย. 65
5. รั บ สมั ค รสมาชิ ก ทสม. / ท าบั ต ร / ทะเบี ย น - ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ไม่มีสมาชิกเพิ่ม
สมาชิก ทสม.
- เดือนกุมภาพพันธ์ มีการต่ออายุบัตร ทสม. จานวน 63
ราย

~๖~
6. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการเมือง สวล. ยั่งยืน
งบประมาณ 20,000 บาท
เบิกจ่าย 0 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0
คงเหลือ 20,000 บาท

รายละเอียด

ผลการดาเนินงานในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมเปิดรับสมัครเข้า - แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. เข้าร่วมอบรมระบบ
ร่วมโครงการ / แจ้งไปยัง สส.
การประเมินเมือง สวล. ยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR) ประจาปี
2565 ที่ ขก 0014.2/ว.798 ลว. 20 ม.ค. 65 หมดเขต
ส่งใบสมัคร 18 มี.ค. 65
2. ประสานงาน รับสมัคร และกากับรวบรวมผลงาน - มี อปท. สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมฯ ณ วันที่ 10 มี.ค.
เอกสารของเทศบาลผ่ า นระบบการประเมิ น เมื อ ง 65 จานวน 17 อปท.
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง
3. เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการ และร่วม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนา สนับสนุนกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด

-

4. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย

-

1. งานเครือข่าย (สส.) ประกอบด้วย 4 โครงการ (ต่อ)
1.3 โครงการเมืองอุตสาหกรรม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมเปิดรับสมัครเข้า
เชิงนิเวศ
ร่วมโครงการ / แจ้งไปยัง สส.
2. เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการ และร่วม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คาแนะนา
3. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย

-

- ประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 5 จ.นครราชสีมา) เพื่อร่วมแสดง

ความคอดเห็นต่อกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ
ประเทศ ในวันที่ 9 ก.พ. 65 ผ่าน Zoom
1.4 โครงการชุมชนทีเ่ ป็นมิตรกับ ร่ ว มลงพื้ นที่ ตรวจเยี่ ย ม/ให้ ค าแน ะน า พื้ น ที่ -ร่วมประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย/เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับการประสาน/ เป็นมิตรกับ สวล. ในวันที่ 11 ก.พ. 65
(สสภ.10)
ณ ทต.ม่วงหวาน
2. กองทุนสวล. (สผ.) ประกอบด้วย 1 โครงการ
2.1 โครงการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว น 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกับ
ร่ว มในการคัด แยกขยะที่ ต้ นทาง อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนิน
ชุดที่ 3
โครงการพร้อมทั้งให้คาแนะนา ข้อคิดเห็นในการ
ดาเนินงานตลอดโครงการ
งบประมาณ 150,000 บาท
(ปีงบ 62-65)
2. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
เบิกจ่าย 49,273.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 32.85
3. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
คงเหลือ 100,726.20 บาท
4. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย

- ประชุมหารือผลสาเร็จและถอดบทเรียนการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ในวันที่ 12 ก.พ. 65 ผ่าน Zoom

~๗~

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

ผลการดาเนินงานในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

3. งานประสานและติดตาม (สป.ทส.) ประกอบด้วย 2 โครงการ
3.1 โครงการประสานความ
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการขยะมูล
ร่วมมือในการกากับติดตาม
ฝอยและของเสียอันตราย
แผนการจัดการขยะมูลฝอยฯ
ในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 99,980 บาท
2 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
(ปีงบ 65)
3. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมประชุมชีแ้ จงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เบิกจ่าย 6,540 บาท
ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย
คิดเป็นร้อยละ 6.54 %
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ
คงเหลือ 93,440 บาท
ในวันที่ 31 ม.ค. 65 ผ่าน Zoom
3.2 จัดทาและติดตามประเมินผล รวบรวมโครงการที่ ป ระสงค์ ข องบประมาณผ่ า น - ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ และประชุ ม คกก.ติ ด ตามและ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในวันที่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ
14 – 15 ก.พ. 65
จังหวัด
ผ่าน ZOOM
4. งานป้องกันและควบคุมมลพิษ (คพ.) ประกอบด้วย 3 โครงการ
4.1 มาตรการลด คัดแยกขยะ ใน 1. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด
- คาสั่งจังหวัดขอนแก่น ดาเนินการแล้ว
หน่วยงานภาครัฐ
(ใช้คาสั่งตั้งแต่ปี 62)
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน
- ทสจ.ขก. ของปี 65 ยังไม่ได้ดาเนินการ
2. จัดทา แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน
- ดาเนินการสารวจปริมาณขยะประจาวัน
3. สารวจ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล
4. ประชุมคณะทางานฯ ของหน่วยงาน ชี้แจง
ติดตาม กากับการดาเนินงานฯ
- เจ้าหน้าที่ ทสจ. ขอนแก่น ร่วมคัดแยกขยะประจาวัน
5. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน
- จัดทาประกาศแล้ว ลว. 22 ธ.ค. 64
4.2. การขับเคลื่อนตามวาระ
1. จัดทาประกาศจังหวัด ป้องกันและควบคุม PM2.5
2. รายงานแผนเผชิญเหตุ (ช่วงวิฤต) /
- อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานไตรมาส 2
แห่งชาติ “แผนปฏิบัติการ
แผนระยะสั
้
น
-ยาว
และผลการด
าเนิ
น
งาน
ฝุ่นฯ”
ตามแผนประจาปีงบประมาณ (รายไตรมาส)
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อ
- รวบรวมรายงานช่วงเดือน กุมภาพันธ์
การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง (รายเดือน)
จานวน 7 หน่วยงาน
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง อาทิ ไร่อ้อย
นาข้าว เป็นต้น
5. โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ 1. เดือน มกราคม 65 จานวน 3 ครั้ง
รถยนต์ควันดา พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2. เดือน กุมภาพันธ์ 65 จานวน 4 ครั้ง

~๘~

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

4.3 รายงานผลการดาเนินงานตาม 1. รวบรวมผลการดาเนินงานตามมาตรา 80 ส่ง คพ.
กฎกระทรวงซึ่ งออกตามความใน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535

ผลการดาเนินงานในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
- เดือน มกราคม 2565
1. รายงาน ผวจ. ที่ ขก 0014.2/964 ลว 27 ม.ค.
2. รายงาน คพ. ที่ก ขก0014.2/ 965 ลว. 27 ม.ค.
3. รายงาน สสภ.10 ที่ ขก 0014.2/966 ลว.27 ม.ค.
- เดือน กุมภาพันธ์ 2565
1. รายงาน ผวจ. ที่ ขก 0014.2/1911 ลว 23 ก.พ.
2. รายงาน คพ. ที่ ขก 0014.2/ 1912 ลว 23 ก.พ.
3. รายงาน สสภ.10 ที่ ขก 0014.2/ 1913 ลว 23 ก.พ.

5. งานติดตามมาตรการ EIA (สผ.)
1. EIA
1. รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการ - ดาเนินการจัดส่งรายงานมาตรการ EIA ช่วงเดือน ก.ค. –
ธ.ค. 64 ให้ สผ. จานวน 2 ครั้ง
EIA จัดส่ง สผ. ตามกาหนดเวลา
2. ประสานงาน/ จัดประชุม/ จัดทารายงานการประชุม
คกก. ติดตามตรวจสอบ EIA บ. ฮิตาชิฯ

3. ประสานงาน/ จั ด ประชุ ม / จั ด ท ารายงานการ
ประชุม คกก. EIA บ. HESS
4. ประชุม/ อบรม ที่ได้รับมอบหมาย

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 งานย่อย (ไม่ได้รับงบประมาณ)
6.1 การประชุม คกก. จังหวัด
ตามคาสั่งจังหวัดต่างๆ
ต่างๆ

- จัดประชุม คกก. ครั้งที่ 1/65 ในวันที่ 25 ม.ค. 65

-

- ประชุมสัมมนาเรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการใด ซึ่งต้องจัดทารายงาน EIA ครั้งที่ 5 ในวันที่ 3
ก.พ. 65 ณ รร.พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบจาก
การขุดลอกบึงโจด ต.กุดน้าใส ครั้งที่
1/65 ในวันที่ 24 ม.ค. 65 ณ ทต.กุดน้าใส อ.น้าพอง จ.
ขอนแก่น
2. ประชุมคกก.ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร จ.ขก. ในวันที่ 10 ก.พ. 65 ณ ห้อง
ประชุมพระธาตึขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อ.น้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 97)
ในวันที่ 14 ก.พ. 65 ณ โรงแรมอวานิว ขอนแก่น
โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
4. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัด
วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ครั้งที่ 1/65 ใน
วันที่ 28 ก.พ. 65 ณ อาคารานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขก.

~๙~

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

ผลการดาเนินงานในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 งานย่อย (ไม่ได้รับงบประมาณ)
6.2 การขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวบรวมข้ อ มูล ที่เกี่ย วข้ อ ง/จั ดทาหนั งสือ ประสาน / - ตรวจสอบพื้นที่และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
(มาตรา 9)
เปลีย่ นการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอืน่ ที่มิใช่เกษตรกรรม
จัดส่งข้อมูลตามกาหนดเวลา
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จ.ขก. ในวันที่ 1 มี.ค.65 ณ สนง.
จัดรูปที่ดิน จ.ขก.
6.3 เรื่องร้องเรียน.
6.4 งานประชาสัมพันธ์

6.5 การดาเนินงานก๊าซเรือน
กระจก (งบประมาณ อบก.)

ดาเนินโครงการนาร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมืองฯ ของ จ.ขก.

1. ประชุมคณะทางานการพัฒนากิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ
จ.ขก.. ครั้งที่1/65 ในวันที่ 7 ม.ค. 65
ณ โรงแรมราชาวดีฯ
2. ขอความอนุเคราะห์ อปท. 10 แห่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน/แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ อปท. ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอน
ฟรุตพริ้นของ อปท. กาหนดส่งภายในวันที่ 18 มี.ค. 65 ที
ขก 0014.2/ว1958 ลว 28 ก.พ. 65
3. ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการส่งเสริมการจัดทา
คาร์บอนฟรุตพริ้นของ อปท. ที่ ขก 0014.2/ว1957 ลว.
28 ก.พ. 65
4. อบรมการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ใน
วันที่ 1 มี.ค. 65 ผ่าน Zoom
1. ร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านโครงการบริหารและจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ
Waste to Energy (WTE) ในวันที่ 13 ก.พ. 65 ณ วัด
ทรายบึงสาราญ ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น
2. ประชุมชี้แจงโครงการการมีส่วนร่วมในการใช้และเข้าถึง
ทรัพยากรน้าในเขตอาเภอน้าพอง จ.ขก.
ในวันที่ 15 ก.พ. 65 ณ สสภ.10

6.6 ประชุม/ อบรม
ที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวข้อง
- เดือน ม.ค. 65 จานวน 3 ครั้ง
- เดือน ก.พ. 65 จานวน 2 ครั้ง
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทส. หนึ่งเดียวอย่าง
ปชสพ. ทส. หนึ่งเดียว/สวล.
ต่อเนื่อง ผ่าน facebook ทส. หนึ่งเดียว จ.ขก.
- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดาเนินโครงการ ทส. หนึ่งเดี่ยว
เคลื่อนที่ จ.ขก. ที่ ขก 0014.2/1967 ลว 28 ก.พ. 65
อยู่ระหว่างประมวลข้อมูล

- รับทราบ

~ ๑๐ ~

คุณวสันต์

มติที่ประชุม
คุณอัคราช

มติที่ประชุม
คุณวุฒิชัย

3.3 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
1. โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้ยื่นขออนุญาตต่อกรม
ป่าไม้ ครบทุกพื้นที่แล้วและกาหนดจัดประชุม คทช. ในห้วงเดือนเมษายน 2565
2. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า (คปป.) กาหนดจัดประชุมในห้วง
เดือนเมษายน 2565
3. โครงการ 3 ปี 2 ล้านต้น ปลูกไปแล้ว 2,178,867 ต้น ครบกาหนด 3 ปี ในวันที่ 4
มิถุนายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมกล้าไม้สาหรับแจกจ่ายตามโครงการ
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมสัมมนากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและจัดประชุมชี้แจงการรับสมัครงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมี อปท.เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
จานวน 109 แห่ง จาก 225 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40
สรุปผลการดาเนินงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
1. ใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
จานวน 28 ใบ
2. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จานวน 5 ใบ
3. ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
จานวน 1 ใบ
4. ใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น
ใดที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
จานวน 10 ใบ
- รับทราบ
3.4 ส่วนทรัพยากรนา
รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
1. ขออนุญาตใช้น้าบาดาล
จานวน 9 คาขอ
2. ขออนุญาตเจาะน้าบาดาล
จานวน 32 คาขอ
3. ขอต่ออายุใช้น้าบาดาล
จานวน 27 คาขอ
4. ขอแก้ไขใบอนุญาต
จานวน 6 คาขอ
5. ออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
จานวน 115 คาขอ
6. ออกใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
จานวน 71 คาขอ
- รับทราบ
3.5 ส่วนยุทธศาสตร์
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จานวน 1 โครงการ (กรณีกันเงินงบประมาณ)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวชุมชน

~ ๑๑ ~

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์และอุทยานธรณี Khonkaen Geo
Park งบประมาณ 1,915,900 บาท
กิจกรรมการจัดงานมหกรรมไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึง
เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 โครงการ
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
กิจกรรมหลัก : จัดหาน้าบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง กิจกรรมย่อย : ขุดเจาะบ่อบาดาล (200 แห่ง)
งบประมาณ 47,600,000 บาท
ผลการดาเนินการ - เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 2 แล้ว
- ดาเนินการตามงวดงาน
3. การด าเนิ นงานตั วชี้ วั ด ตามค ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการของส านั กงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากใกล้ถึงรอบการรายงานผลการดาเนิน งานตัวชี้วัดฯ แล้ว จึงขอ
ความร่วมมือให้ผู้รับ ผิดชอบดาเนินการตามตัวชี้วัด ให้ จัดส่งรายงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด คือ รอบ 6 เดือน รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยส่วนยุทธศาสตร์จะเป็น
ผู้รวบรวมจัดส่ง
4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
ปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รอบ 6 เดือน รายงานผลภายในวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสื อ สป.ทส. ที่ ทส 0207.5/ว58 ลงวันที่ 17 ก.พ. 65 จานวน 6
โครงการ ดังนี้
1) โครงการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒ นา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดาริ (ปิดทองหลังพระ)
๒) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม แนวพระราชดาริและ
กิจการพิเศษ
๓) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
๔) โครงการประสานความร่วมมือในการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย อันตรายในพื้นที่จังหวัด
๕) โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด
6) โครงการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โดยขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดส่งให้
ส่วนยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมรายงานตามกาหนดต่อไป
5. GeoPark คณะอนุกรรมการคณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาการแสดงความจานงของอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกอุทยานธรณี
โลก ของยูเนสโก เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ และมีมติเห็นชอบให้อุทยานธรณีขอนแก่นเสนอ
เข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกกาหนดให้อุทยาน
ธรณีที่สนใจเข้ารับการสมัครเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต้องส่งจดหมายแสดงความ

~ ๑๒ ~

มติที่ประชุม

จานง (Letter of intent) ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม และส่งเอกสารในการสมัครระหว่างวันที่ 6
ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน 2565
6. รางวัลเลิศรัฐ ได้ส่งผลงานประเภทร่วมใจแก้จน ชื่อผลงาน “บาดาลสร้างชีวิต ” ให้
จังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณศุภาวีร์

1. ตามคาสั่งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ที่ 6/2565 ลงวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เพื่อดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครัฐ และเป็ น หน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ ทุกท่านทราบแล้ว นั้น จึงขอความ
ร่วมมือข้าราชการ พนักงานปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามคาสั่งดังกล่าว เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนด ดังนี้ (1) ปริมาณขยะที่ส่งกาจัดลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 40 (2) จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่
ทิ้งในถังขยะลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 100 (3) จานวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวที่ทิ้งในถังขยะลดลง
อย่างน้ อย ร้อยละ 100 (4) ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน และ (5) ไม่มีการทิ้ง
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนอกภาชนะที่เตรียมไว้ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาสานักงานฯ ให้ เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสู่สานักงานสีเขียว
คุณภัทรสุดา 2. เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นหน่วยงาน
ต้ นแบบการลด และคั ดแยกขยะมู ลฝอยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม สามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด จึงขอเชิญประชุมคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนเกณฑ์การ
พิจารณาการเป็ น หน่ วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่ว ยงาน ด้า นที่ 1-5
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่ น เพื่อร่วมกันจัดทาแผน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงาน
รวมทั้งประกาศสานักงานในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เสนอ ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น ลงนาม
อนุมัติ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประธาน
- มอบส่วนสิ่งแวดล้อม จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานในภาพรวมของสานักงาน
มติที่ประชุม - รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางช่อฟ้า โนนทนวงษ์) ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

~ ๑๓ ~

(นางเกตมณี มิตตัสสา) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

