รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชและลูกจ้าง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30น.
ณ ห้องประชุมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (Online : Application Line)
………………………………………………………………………………..
ผูม้ าประชุม
1. นายโกเมศ พุทธสอน
ผู้ อานวยการสานั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด สระบุ รี
2. นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
3. นายสถาพร โพธิสาขา
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
4. นางรชธภร ฐานะวร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
5. นางนงค์รัก แจ่มประไพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
6. นางพจนา สินสวาท
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
7. นายเอกลักษณ์ สินสวาท
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
8. นางสาวรัฐมน วัฒนาทร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
9. นายอรุณโรจน์ สมิเปรม
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
10. นางสาวเสาวนีย์ ม่วงทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
11.นางสาวนันทพร ราศีกฤษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวมิ่งขวัญ กระจง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
13. นางสาวพรพิมล สว่างศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14. นางสาวภัควลัญชญ์ ศิลปานันทกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15. นางสาวพุทธรักษา ทองบู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุระโชติ ทองบู่
2. นางศศิธร ศรีหิรัญ
3. นางอัมพุชินี นพภาลี
4. นายวิรัตน์ สุดาบุตร

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสิรินุช สังข์ทอง
2. นายสุรชัย วงศ์หฤทัย
3. นางสาวมัชฌิมา พิกุลเงิน
4. นายธนศร สุขใจเจริญพร
5. นางสาวปณิดา ศรีโฉม
6. นายวิจิตรสดา พิมพ์สุภาพร
7. นางสาวกัลยา มารศรี
8. นายไกรศักดิ์ มีสีดา

ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่โครงการ
เจ้าหน้าที่โครงการ
เจ้าหน้าที่โครงการ

ติดราชการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)
ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)
ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)

2/เริ่มการประชุม...

-2เริ่มการประชุมเวลา 14.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมออนไลน์จึงขอให้ทุกท่านรายงานตัว
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วาระการประชุมที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีมี ข้ าราชการได้รับการปรั บ เลื่ อน
ตาแหน่ง/ย้าย และรับโอน ตามคาสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1 นางสาวรชธภร ฐานะวร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ ได้รับการเลื่อนระดับเป็น ตาแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
2. นางสาวรัฐมน วัฒนาทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ได้รับการเลื่อนระดับเป็น ตาแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ม่วงทอง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้มีการย้าย
ตาแหน่งเป็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
4. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน
(จะมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
1.2 การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ขอขอบคุ ณคณะกรรมการสรรหาและคณะท างานทุกท่ านที่ร่ วมด าเนินการเลื อกสรรพนั กงาน
ราชการเฉพาะกิจเสร็จสิ้นแล้ว และครบกระบวนการด้วยความเรียบร้อย และจะดาเนินการทาสัญญาจ้าง โดยให้เริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 กันยายน 2564
วาระการประชุมที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม :
การประชุมครั้งที่ 2/2564 และครั้ง ที่ 3/2564 เป็นการดาเนินการประชุมแบบออนไลน์
เนื่ อ งจากสถานกาณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรนา 2019 จึ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารบั น ทึ ก การประชุ ม ครั้ ง นี้ ข อให้
ส่วนอานวยการบันทึกรายงานการประชุมในหัวข้อที่สาคัญไว้ด้วย
วาระการประชุมที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4
- คาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2328/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประเด็นสาคัญเรื่องการเน้นย้ า
การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่อ
อันตราย ต่าง ๆ การปิดบริการร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น.ของทุกวัน มาตรการ
การลดและจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ห้ามประชาชนทั่วไปเดินทางออกนอกเคหะสถานในห้วงเวลา 21.00 น. ถึง
04.00 น. หากมีความจาเป็นให้ดาเนินการมีเอกสารรับรองความจาเป็นเพื่อแสดงตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามมีการจั ด
กิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่าห้าคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และการปฏิบัติสาหรับบุคคล
ที่เดินทางเข้าจังหวัดสระบุรี
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้รายงานตัวต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชนในพื้นที่ ภายใน 12 ชั่วโมง และกักตัวในสถานที่ที่กาหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม เมื่อรายงานตัวและลงทะเบียนผ่านระบบ Thai QM แล้วไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
3/คาสั่ง...

-3- คาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2342/2564 ลงวันที่ 4 สิง หาคม 2564 การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดสระบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่
และบุคลากรในความรับผิดชอบดาเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุด และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด และให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น (การให้บริการเฉพาะภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ระบบสาธารณู ป โภค หรื อ งานที่ มี ก าหนดเวลาปฏิ บั ติ ชั ด เจน และได้ นั ด หมายไว้แ ล้ ว ล่ วงหน้า
ดาเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโดยพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม)
3.2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 **
3.3 การดาเนินการประเด็น ที่ เกี่ ยวข้องตามข้อ สรุป ผลการประชุม คณะกรรมการบริ หาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) **
** ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์กลุ่ม “แจ้งหนังสือเวียน สนง.ทสจ.สบ.”
ที่ส่วนอานวยการได้เคยแจ้งเวียนไปแล้ว และขอให้ทุกท่านให้ความสาคัญกับเอกสารที่แจ้ง เวียนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์ และรับทราบเอกสารสาคัญ
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วนฯ (ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564)
และสรุปผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวมและปัญหาอุปสรรคแต่ละส่วนฯ)
ประธาน
ขอให้ แต่ ละส่ วนรายงานผลการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมาต่ อเนื่ องจากการประชุ มครั้ งที่ แล้ ว เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบภารกิจและภาระงานต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานในภาพรวมของสานักงานฯ โดยขอให้สรุปรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาหรืออุปสรรค (ถ้ามี) ในคราวเดียวกัน
ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเรื่องการจัดการฝุ่นละออง ซึ่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้ว การดาเนินการช่วงนี้จะเป็น การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการประชุมย่อยของคณะทางานปลูกต้นไม้ มี 2 ประเด็นคือ 1). การปรับภูมิทัศ น์สถานีตรวจวั ด
คุณภาพอากาศ ตั้งอยู่ที่ สถานีตารวจภูธรหน้าพระลาน ซึ่ง ได้แบบที่จะดาเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และจะหารือ
กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อดาเนินการเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง 2). การปลูกต้นไม้บนพื้นที่ที่พ้นจากการทาเหมืองแล้ว
และปลูกในสถานประกอบการ ซึ่งได้มี หนังสือถึง ชมรมโรงโม่หน้าพระลาน เรื่องการขอความอนุเคราะห์พันธ์กล้าไม้
มีการแจ้งไปครบถ้วน
- มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นประจาวันผ่านท่างไลน์กลุ่ม “รวมใจหน้าพระลานสู้ ๆ” และ
เพจเฟสบุ๊ก “Saraburi Gogreen” อย่างต่อเนื่อง
- การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อลดและขจั ดมลพิ ษในเขตควบคุ มลพิ ษต าบลหน้ าพระลาน
พ.ศ. 2565 – 2570 ตอนนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแผนฯ
- การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่ งยืน จังหวัดสระบุรีมี เทศบาลเมืองสระบุรี และ
เทศบาลตาบลหน้าพระลาน ที่เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งดาเนินการรับการประเมินแล้ว ในส่วนของงบประมาณ
ดาเนินการโครงการฯ ยังคงเหลืออยู่ไม่มาก จะดาเนินการจัดซื้อวัสดุ และคาดว่าจะจบโครงการได้ในเดือนสิงหาคมนี้
- โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
ได้มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ซึ่งมีวาระพิจารณา 2 เรื่อง คือ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดชุดใหม่ เนื่องจาก
ชุดเดิมได้พ้นวาระไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีการกาหนดให้มีเรื่อนเพาะ
ชาชุมชน 6 แห่ง โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการทาเรือนเพาะชากล้าไม้ชุมชน แห่งละ 6,000 บาท งบประมาณการจ้างเหมา
บุคลากรคาดว่าภายในเดือนกันยายนจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 100%
4/- ภารกิจ...

-4- ภารกิ จอื่ น ๆ เช่ น การรวบรวมการรายงานแบบการจั ดการระบบคุ ณภาพน้ าเสี ย (ทส.2)
ประจาเดือน การรวบรวมการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวก
และทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการ (EIA) จะรายงานปีละ 2 ครั้ง
- ปั ญหาและอุ ปสรรค การลงพื้ นที่ เพื่ อตรวจเรื่ องร้ องเรี ยน ในสถานการณ์ โรคระบาดโควิ ด – 19
เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสที่จะติดเชื้อ จึงจาเป็นต้องลดการลงพื้นที่ แต่ได้มีการดาเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่อนุญาต
เข้าไปตรวจสอบ
ผอ.ส่ วนทรั พยากรธรรมชาติ - โครงการจั ดที่ ดิ นท ากิ นให้ ชุ มชนตามนโยบายที่ ดิ นจั งหวั ดสระบุ รี (คทช.) งบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บการจั ดสรรเพิ่ มเติ ม คาดว่ าจะต้ องคื นเงิ นงบประมาณเนื่ องจากไม่ สามารถด าเนิ นการประชุ มคณะกรรมการฯ
ได้ ในสถานการณ์ โรคระบาด covid-19 และเงินงบประมาณบางส่ วนจะด าเนิ นการในเรื่ องของการท าแผนที่ จานวน 20 แผ่ น
ใช้งบประมาณ 10,000.บาท
- โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าจังหวัดสระบุรี (คปป.) อยู่ในขั้นตอนการ
ดาเนินการออกคาสั่งจังหวัดสระบุรี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
โดยมี นายพิ บู ลย์ โชตเศรษฐ์ และนายเอกลั กษณ์ สิ นสวาท เป็ นกรรมการตรวจสอบ และจะเร่ ง ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 2 สัปดาห์
- โครงการปลู ก ป่ า และป้ อ งกั น ไฟป่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การปลู ก ป่ า ตามแผนงานของส านั ก
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้
ประธาน
ส่วนทรัพยากรน้า
เนื่ องจากผู้ อ านวยการส่ วนทรั พยากรน้า และเจ้ าหน้ าที่ ติ ดภารกิ จอื่ น ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
มีคุณอรุณโรจน์ สมิเปรม นายช่างเทคนิคชานาญงาน เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ และอยู่ระหว่างเดินทางกลับที่พัก สัญญาณขาดหาย
ขอให้เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการน้าบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานฯ ได้รับทราบ และขอให้ส่วนทรัพยากรน้ารายงานเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเวียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ในประเด็นความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และข้อสั่งการต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายไปแล้ว
ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์
- โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิ ล เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid - 19 ทาให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมดังกล่าวได้
- การบริ หารงบประมาณของส่ วนยุ ทธศาสตร์ ได้ รั บงบประมาณเพิ่ มเติ มคาดว่ าจะด าเนิ นการ
ในการจ้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ
ผอ.ส่วนอานวยการ
- การเบิกจ่ายในภาพรวมของสานักงานฯ อยู่ที่ ร้อยละ 80 ซึ่งไม่มีปัญหาในการรายงานตัวชี้วัด
และในปัจจุบันมีงบประมาณโอนเข้ ามาเพิ่ม คือ โครงการ (คปป.) 38,892.50.บาท โครงการ Road Map 86,820 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 29,423.บาท
- งบดาเนินงาน (สอก.) มีแผนการใช้แล้ว จานวน 115,961 บาท เป็นงบจัดทาแผนของส่วนยุทธศาสตร์
26,750 บาท และจะเป็นงบบริหารสานักงานฯ 89,211 บาท ซึ่งในจานวนนี้มีใบสาคัญรอดาเนินการอยู่ประมาณ 3,500 บาท
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ประมาณ 3,000 บาท และค่าจ้างเหมาบริการ เดือนสิงหาคม 2564 30,000 บาท ค่าจ้างเหมา
บริการในเดือน กันยายน 2564 18,000 บาทค่าสาธารณู ปโภค ที่ต้องจ่ายในเดื อน สิงหาคม - กันยายน 2564 ค่าไฟฟ้ า
(ใบแจ้ งหนี้ ยั งไม่ มา) ประมาณ 24,000 บาท ค่ าโทรศั พท์ ส านั กงาน และโทรศั พท์ มื อถื อ ประมาณ 10,000 บาท ดั งนั้ น
งบดาเนินงานจะคงเหลือ 711 บาท
5/งบประมาณ...

-5- งบประมาณโครงการ คปป. ได้รับเพิ่มเติมมา 32,892.- บาท ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
จะส่งคืนเงินงบประมาณ
- งบประมาณโครงการ คทช. คงเหลือ 900 บาท คาดว่าจะใช้หมดในปีงบประมาณ
- งบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ) คงเหลือ 11,600 บาท แจ้งคืนเงิน
งบประมาณ
- งบประมาณโครงการตามพระราชดาริ 15,000 บาท แจ้งคืนเงินงบประมาณ
- งบประมาณโครงการ (ปิดทองหลังพระ) คงเหลือ 3,170 บาท จะดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
- งบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 9,955 บาท จะดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
- งบประมาณโครงการ Road Map งบประมาณคงเหลือ 99,192.20 บาท
- งบประมาณโครงการเลื่อยโซ่ยนต์ ใช้จ่ายเรียบร้อยไม่มีเงินคงเหลือ
- งบประมาณโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เหลือเงินงบประมาณ 78,141.20 บาท ซึ่งได้ทารายงานขอซื้อขอจ้างมา และผู้อานวยการสานักงานฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ขอแจ้งให้ทราบว่า หากส่วนงานใดประสงค์จะคืนเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ ขอให้ประสาน
หารือหน่วยงานต้นทางก่อนเพื่อไม่ให้เงินค้างในระบบ ซึ่งจะทาให้มีผลกับตัวชี้วัดได้ รายงานเพิ่ มเติ ม ปั จจุ บั นส่ วนอ านวยการ
ได้ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)ให้ได้มากที่สุด โดยให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ณ สานักงานฯ ไม่เกิน
สั ปดาห์ ละ 2 วั น ขณะนี้ ได้ จั ดตรางวั นท างานของเจ้ าหน้ าที่ ในส่ วนอานวยการไว้เรี ยบร้ อยแล้ ว (ในกรณี ที่ มี งานเร่งด่วน
ให้มาปฏิบัติงานได้เป็นกรณีไป) โดยจะให้ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักในการทางานเพื่อป้องกันบุคลากร และลดความเสี่ยง หากท่านใด
จะประสานในเรื่องการเงิน , พัสดุ , ธุรการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง หรือประสานผ่านผู้อานวยการส่วนได้
ประธาน
ขอขอบคุณทุกส่วนที่รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขอให้เร่งรัดแผนงานและงบประมาณที่คงเหลืออยู่
ดาเนินการเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณบางส่วนขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน โดยเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระการประชุมที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
- ติดตามความคืบหน้าตามแผนงานและข้อสั่งการของผู้บริหาร
ประธาน
เรื่องราชการที่เป็นนโยบายสาคัญที่บางส่วนอาจยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าและเพื่อติดตาม
งานที่ได้มอบหมายไว้แล้ว ให้ทุกส่วนและเจ้าหน้าที่ทราบจึงให้แต่ละส่วนรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม - ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสภาพน้าในอ่างเก็บน้าคลองเพรียว บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ได้ประสานเป็นหนังสือแจ้งไปที่ชลประทานจังหวัดสระบุรีในเรื่องของการเติมอากาศในน้าแต่ยังไม่มีการรายงานมาว่าได้
ดาเนินการไปแล้วอย่างไร และประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่คือ องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน และเทศบาลตาบลตะกุด
เบื่องต้นได้รายงานมาว่าได้มีการจัดการคุณภาพน้าโดยดาเนินการขุดลอกผักตบชวาขึ้นมาเพื่อกาจัดเรียบร้อยแล้ว และ
ได้ประสานงานไปยังสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ให้บรรจุเป็นแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้าประจาปี เพื่อจะได้ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าได้เป็นประจา
- การสร้างถนนเบี่ยงรถบรรทุกถาวรในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จัง หวัด
สระบุรี (บริเวณคุ้งเขาเขียว) ตรวจสอบการดาเนินการก่อสร้างความคืบหน้า ร้อยละ 50
6/การกอสร้าง...

-6- การก่อสร้างสถานีล้างล้อ (สถานีรวม) ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกับถนนเบี่ยงรถบรรทุกฯ ใด้มีการ
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตาบลหน้าพระลานได้บรรจุแผนงานโครงการไว้
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหน้าพระลานแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีต่อไป
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ - การทาแผนที่แสดงแนวเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่ง ชาติท้องที่จัง หวัดสระบุรี จัดทา
จานวน 20 แผ่น ใช้งบประมาณ 10,000 บาท
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมทางรถไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดาเนินการ ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ แต่จะมีปัญหาในเรื่องของการของบประมาณและอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid-19
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสถานพยาบาลจึงอาจทาให้งบประมาณ
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้
ผอ.ส่วนอานวยการ
ส่ วนอ านวยการได้ จั ด ท าค าสั่ ง การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการและพนั ก งาน ราชการ
ในส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั ง หวั ดสระบุ รี เนื่ อ งจากมี การเลื่ อ นระดั บ ปรับ ต าแหน่ง ย้ า ยส่ ว น
ปฏิบัติงาน และโอนย้ายของข้าราชการ รวมทั้งมีพนักงานราชการเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงาน (จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2564)
ประธาน
ขอขอบคุณ และให้ติดตามงานนโยบายที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง สาหรับส่วนทรัพยากรน้า ติดตามงาน
ที่ยังไม่ได้รับรายงาน ดังนี้ รายงานรายชื่อหนี้ค้างชาระปัจจุบันมีจานวนกี่ราย จากที่ได้ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว , รายงานรายชื่อ
ผู้ที่ใช้น้า(ใบอนุญาตสิ้นอายุ) , การใช้น้าเกินปริมาณกว่าที่ได้รับอนุญาต มีจานวนกี่ราย , รายงานผู้ใช้น้าที่แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์
วัดปริมาณน้าหรือชารุด และที่ต้องไปดาเนินการตามระเบียบ ( ซี ลตะกั่ว) , การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ช่วงหลังไม่เห็นรายงาน
การเบิกจ่ายหากติดขัดเรื่องระเบียบต่าง ๆ ขอให้หารือ เท่าที่ทราบได้มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ถูกต้อง ผมเน้นย้าให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ เท่านั้น และ หากเงินบางกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการน้าบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ต้องส่งคืนหรือไม่ขอให้ส่วนประสานกับกรมทรัพยากรน้าบาดาล หากจาเป็นต้องคืน
จะติดปัญหาหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ ขอให้รายงานและความคืบหน้าว่าดาเนินการอย่างไรแล้วบ้าง หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ขอให้แจ้ง
ให้ผู้อานวยการสานักงานฯ ทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการปฏิบัติราชการในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 แต่ละรูปแบบ
ให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และไม่ให้เกิดผลกระทบกับงานราชการ หรือ ให้มีการทางาน
เหลื่อมเวลา (ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องสามารถติดต่อได้ และพร้อมในการทางาน)
ในเบื้องต้นขอให้ผู้อานวยการส่วนทุกส่วนรายงานทุกวันจันทร์ ว่าในรอบสัปดาห์มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่สานักงานฯ และปฏิบัติงานที่บ้าน จานวนกี่คน เพื่อวางแผนในการทางาน
5.2 การดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- จังหวัดสระบุรีมีคาสั่ง เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ทุกเดือน) ให้หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานเข้าเวรดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งสานักงานฯ จะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้าเวรฯ (เจ้าหน้าที่เวร , หัวหน้าเวร , ตรวจเวร) ส่ วนอานวยการได้แจ้งเวียนทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
รายละเอียดรายชื่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และลงชื่อในสมุดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในคาสั่งดังกล่าว
7/5.3 การปฏิบัติ...

-7- ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล ตรวจสอบ การปิดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ประตู หน้าต่าง
ให้
เรียบร้อยก่อนออกจากสานักงานฯ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย ของทางราชการ
5.3 การปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ขอเน้นย้าการเสนอหนังสือให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และให้แต่ละส่วนตรวจสอบ และ
ติ ด ตามดู เ อกสารให้ เ รี ย บร้ อ ยด้ ว ย เนื่ อ งจากยั ง มี เ อกสารที่ พิ ม พ์ ผิ ด ตกหล่ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบ เรื่ อ งนี้ ไ ด้ เ คย
แจ้งให้ทราบในที่ประชุมไปก่อนแล้ว หากมีหนังสือด่วนต้องปฏิบัติตามลาดับความสาคัญ และให้ ทันกาหนดระยะเวลา
การเขียนหนัง สือราชการให้ปฏิบัติตามรูปแบบหนัง สือราชการ 6 ประเภท ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ
วาระการประชุมที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

นางสาวพรพิมล สว่างศรี
ผู้บันทึกรายงาน

นางนงค์รัก แจ่มประไพ
ผู้ตรวจสอบรายงาน

