รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคคลากร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 1 / 2561
เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
______________________________________
ผู้มาประชุม
1. นายธีระ เงินวิลัย
ผอ.สนง.ทสจ.สุโขทัย
2. นายล้อม ยิ้มยวน
ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและส่วนทรัพยากรน้้า
3. นางปริญญา บุญส่ง
ผู้อ้านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวไอลดา ยาท้วม
ผู้อ้านวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5. นายณรงค์ พุ่มพวง
เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน
6. นายชัชวาลย์ วันไชย
เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน
7. นายปาณสิน สองแคว
เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน
8. นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
9. นางพรทิพย์ บาลี
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
10. นายบัญชา ไชยเสน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
11. นางสาวคณิตา ชะอุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวนฐพร ดิลกเมธานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
13. นางสาวอุบลวรรณ พลทะยาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. นางสาวกรวิภา อธิกูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
15. นางสาวศิวพร ศรีสังวรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16. นางสาวกรณิกา วิจิตมนตรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
17. นางสาวสุภาพร อินดี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลวิเคราะห์โครงการ
18. นางสาวสุชานันท์ จุลสราญพงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19. นางสาวพรชิตา กองแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
20. นางสาวประภาศรี หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
21. นางสาวธนัฏฐา บุญธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
22. นางสาวมุทิตา มั่นสวน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23. นางสาวสมฤดี ผู้อ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24. นางสาวธัญชนก เย็นใจดี
เจ้าพนักงานธุรการ
25. นางสาวหทัยรัตน์ เต่าเล็ก
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
26. นางสาวณสุดา จันทร์กระจ่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
27. นายสวงษ์ สุริเย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28. นางสาวธิดารัตน์ ไทยทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
29. นางสาวมณีรัตน์ เมฆไตรรัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

/ผู้ไม่มาประชุม

-2ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม

เวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายธีร ะ เงิน วิลั ย ผู้ อ้านวยการส้ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ตรวจรับอาคารส้านักงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะรายงาน
ผลการตรวจการจ้ างงานก่อสร้ างอาคารส้ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดสุโ ขทัย ให้
นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ส่วนอานวยการ
รักษาการผู้อ้านวยการส่วนอ้านวยการ แจ้งว่าได้ตรวจรับอาคารส้านักงาน ฯ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และจะมีผลต่อการรักษาเวรยาม
เนื่องจากผู้รับเหมาได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างไว้แล้ว จึงอยากให้เริ่มมีการอยู่เวรที่อาคารหลังใหม่ (ทะเลหลวง) ด้วย
เพื่อดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม อัคคีภัยและความสงบเรียบร้อย
และแจ้งว่า เมื่อช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างอาคาร จั ดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จ้านวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งที่อาคารส้านักงาน (ทะเลหลวง)
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทยอยเริ่มขนย้ายสิ่งของ ครุภัณฑ์ เข้าไปได้ทันที และให้
เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารส้านักงานฯ ให้เป็นอย่างดี และเรื่องเว็บไซต์ส้านักงานฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ส่วนสิ่งแวดล้อม
ผู้อ้านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการที่ส่วนสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ คือ
1. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ก้าหนดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย
2. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณได้รับจัดสรร 670,000 บาท ซึง่ ด้าเนินกิจกรรมดังนี้
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ
 กิจกรรมชุมชนต้นแบบ
 กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ Low carbon
2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
/3.โครงการ...

-33. โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการด้าเนินงานตามความใน มาตรา 80 แห่ งพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ของจังหวัดสุโขทัยประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จะ
ด้าเนินงานร่วมกับ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก
ประธาน แจ้งว่าให้น้าเรื่อง มาตรา 80เข้าระเบียบวาระการประชุม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ด้วย
4. โครงการการส่งเสริมการลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง และน้าไปใช้ประโยชน์ (โครงการชุมชน
ปลอดขยะ ZERO WASTE และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL ปี2561 แจ้งว่าจะจัดประชุม ใน
วันที่ 19 มกราคม 2561 นี้
5. โครงการการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน งบประมาณได้รับจัดสรร 80,000 บาท ให้
ด้าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
6. โครงการประสานความร่วมมือในการก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และขอเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณได้รับจัดสรร 95,000 บาท มี
7. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) จังหวัดสุโขทัย ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 งบประมาณได้รับจัดสรร 50,000 บาท
7.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
7.2 กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 กิจกรรมการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ผู้ อ้านวยการส่ วนสิ่งแวดล้ อมแจ้งว่า โครงการประสานความร่วมมือในการก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและข้อเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) จังหวัดสุโขทัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะจัด ประชุ ม
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง จ้านวน 160 คน ในวันที่ 25 มกราคม 2561
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา
8. โครงการพัฒ นาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสุโขทัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณได้รับจัดสรร 275,000 บาท
แนวทางการท้างานให้ด้าเนินการเหมือนทุกปี
ประธาน แจ้งว่าให้ส่วนสิ่งแวดล้อมจัดท้าแผนปฏิบัติการด้าเนินงาน ปี พ.ศ.2561 ส่งให้การเงิน
และบัญชี ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และรายงานให้ส้านักปลัดฯ ทราบด้วย
2.3 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ประธานแจ้งว่า
1. เรื่ องการบริ การ ขึ้นทะเบียนสวนป่า ให้ ด้าเนินการอย่างกระชับ การยื่นค้าขอให้ บริการ
ประชาชนให้เป็นอย่างดี รวมขั้นตอนบริการทั้งหมดให้อยู่ในสถานที่เดียว หรือเสร็จในจุดบริการเดียว
2. เรื่องกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านได้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการ คปป.จ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท้าลายป่า ระดับจังหวัด และระดับ
อ้าเภอ ให้น้าเรื่องเล่าของพื้นที่เชื่อมโยงกับชุมชน อ้าเภอ ที่จะสร้างเรือนเพาะช้าชุมชน
/4.คปป.อ้าเภอ...

-44. คปป.อ้าเภอศรีสัชนาลัย ให้ด้าเนินการขับเคลื่อนในเรื่องที่ส้าคัญ เช่น การบุกรุกฯ
ตัดไม้ท้าลายป่า และการน้าข้อมูลการถือครองของชาวบ้าน เพื่อน้าเสนอต่อคณะกรรมการระดับอ้าเภอและ
ระดับจังหวัด
5. โครงการ คทช. จังหวัดสุโขทัย โครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน มอบหมายให้ใช้
คณะการท้างานชุดเดิม และจะมีการประชุมกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2561 นี้
2.4 ส่วนทรัพยากรน้า
ประธานแจ้งว่า ส่วนของน้้าบาดาลให้ด้าเนินงานด้วยความเรียบร้อย ช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้
ประชาชนถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
2.5 ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวคณิ ต า ชะอุ่ ม ต้ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร แจ้ ง ว่ า
เรื่องตัวชี้วัด ด้านป่าไม้ ได้ส่งรายชื่อคณะท้างาน ได้แก่
1. นายธีระ เงินวิลัย ผอ.สนง.ทสจ.สุโขทัย ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
2. นายล้อม ยิ้มยวน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน
3. นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน
เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง านโครงการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า เนื้ อ ที่ 8,000 ไร่ ปี ล ะ 2,000 ไร่
ระยะเวลา ปี 2561 – 2564 รวม 4 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดการประชุม

เวลา 12.00 น.

1. นางสาวอุบลวรรณ พลทะยาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้จดรายงานการประชุม
2. นางพรทิพย์ บาลี
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน ผูต้ รวจรายงานการประชุม

