
ที่ ยล 0013.2/ว 253       ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา   
ถนนสุขยางค์  ยล  95000 

   20   กุมภาพันธ์  2555 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุม 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ก าหนดการประชุม      จ านวน  1  ชุด 
  2.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    จ านวน  1  ชุด 

ด้วยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ได้จัดท าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2559  ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนีจ้ะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส านักงานฯ ยังได้ จัดต้ังเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม .) จังหวัดยะลา ตั้งแต่ปี 2547 และได้
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม . เพื่อท างานในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะหมดวาระในปีงบประมาณ 2555 ส านัก
งานฯ จึงก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม .) ที่หมดวาระในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2555  โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายในการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ทสม. ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศให้เป็นไปในทางเดียวกัน และพร้อมเพรียงกัน 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทน
จ านวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555-2559  และประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม .) ปี 2555 
จังหวัดยะลา ในวันพุ ธ ที่ 22 กุมภาพันธ์  2555 ณ ห้องประชุม โรงแรม ยะลาแกรนด์พาเลซ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ทั้งนี้ส านักงานฯ จะรับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว   
 
 
 ขอแสดงความนับถือ  
 
 

                                              (นายกมลไชย  คชชา) 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

                       และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
 
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-7320-3535  
โทรสาร   0-7321-2786 
mnre_yala@hotmail.com         

ด่วนที่สุด 

mailto:mnre_yala@hotmail.com


ก าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2555 – 2559  และการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
ปี  2555 จังหวัดยะลา 

วันพุธ  ท่ี  22  กุมภาพันธ์  2555 
ณ  ห้องประชุมโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

.................................................................. 
 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 
   โดย  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 

09.30 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2555-2559 

 โดย ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
  (พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การขยายเครือข่าย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับหมู่บ้าน (ทสม.)  

แนวทางและข้ันตอนการด าเนิน การเลือกคณะกรรมการเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่หมดวาระในปี 2555 

15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15 – 16.00 น. แผนการด าเนินงานและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมอานวยการ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

16.00 – 16.30 น.  สรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการประชุม 

16.30 น.   พิธีปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ใบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 – 2559  และการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใน
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  

ปี  2555 จังหวัดยะลา 
วันพุธ  ท่ี  22  กุมภาพันธ์  2555 

ณ  ห้องประชุมโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

----------------------------------------  
 
 

1.  โปรดเขียนสัญลักษณ์   ลงใน  และกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง ต่อไปนี ้
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว           
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล     
ที่อยู่เลขที ่  หมู่ที ่  ต าบล      
อ าภอ    จังหวัด  ยะลา     รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์/โทรสาร      มือถือ     
E-mail  :          
 

   ยินดีเข้าร่วมประชุม 
   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ :  -  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  

   จะรับผิดชอบค่าอาหารระหว่างประชุม  
 -  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง  กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม   
    ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  

   เลขที่  35  ถนนสุขยางค์  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  
   โทร.  0 – 7320 - 3535 โทรสาร 0 – 7321 - 2786      

       ภายใน  วันอังคาร  ที่  21  กุมภาพันธ์  2555 
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