รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมแมกลอง ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
**********************
ผูม าประชุม
1. นายคันฉัตร
ตันเสถียร
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
2. นายรังสรรค
ตันเจริญ
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
3. นายยงยุทธ
สิงหธวัช
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงกลาโหม
5. พันเอก ศิริพงศ
โตมั่งคั่ง
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงการคลัง
6. นายสมจิตร
ทองบริสุทธิ์
ธนารักษพื้นที่สมุทรสงคราม
7. นางสาวเตือนใจ
สุขขัง
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
8. นายพันธทอง
ลอยกุลนันท
นายดานศุลกากรแมกลอง
9. นางสาวจิราภา
เอี้ยวสกุลรัตน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
10. นางสาวสุภาพ
จันทรประมูล
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
11. นายศักดิ์ชัย
เสนาพรหม
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
12. นายสาคร
หอมวัฒนวงศ
ผอ.สํานักงานการกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
13. นางวาสนา
สุขเกษม
(แทน) ผอ. ททท. สนง.สมุทรสงคราม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
14. นางปนนัดดา
วงศภูมิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม
15. นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
ผอ.ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
16. นางสาวชุลี
สงวนกิจ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
17. นายเทวินทร
นรินทร
เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
18. นายรพีทัศน
อุนจิตตพันธ
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
19. นายอุทัย
สิงหโตทอง
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
20. นางสาววิไลลักษณ กาญจนวัฒน
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม
21. นายปรัชญา
ดิลกสัตยา
สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
22. นางสาวขนิษฐา
กอตั้งทรัพย
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม
23. นายสุรพงศ
เจริญการยนต
ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
24. นายประสิทธิ์
สงนุย
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
25. นายอํานาจ
ศิริเพชร
หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรสงคราม
26. นายชัยยันต
อยูศิริ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
27. นางสาวกรรณิการ สีนวลมาก
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี

-๒-

กระทรวงคมนาคม
28. นางสาวดวงแข
ธรรมครุฑ
29. นายภูริพัฒน
ธีระกุลพิศุทธิ์
30. นายพัฒนา
โกพล
31. นายประสิทธิ์
จีนเวชศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
32. นายถิน
พิสูจน
33. นางลํายอง
เจริญชนม
34. นายรชต
ทรัพยแตง
35. นายอดิเรก
อินใจ
36. นายไกรสร
พรหมหาญ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
37. นางศุภกานต
พรหมนอย
กระทรวงพลังงาน
38. วาที่ ร.อ.ศตวรรธน ดุษฎีเสนีย
กระทรวงพาณิชย
39. นายกฤษฎา
อินทชาติ
กระทรวงมหาดไทย
40. นายสมนึก
พรหมเขียว
41. นายวีรยุทธ
นิรมานวิธุโรจน
42. นางสาวปทุมพร
สุขอาสา
43. นางสาวลดาวัลย
เผาภิญโญ
44. นายชาญวิชญ
สิริสุนทรานนท
45. นายศุภชัย
แสนยุติธรรม
46. นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
47. นายธีระ
เหลียวสุธีร
48. นายสุคนธ
สุวรรณศักดิ์สิน
49. นายนิคม
มณีจันทร
50. นายชาญเลิศ
อําไพวรรณ
51. นายเผด็จ
บุญทรง
52. นายสุขเกษม
โงวสกุล
53. นายสรรชัย
อารยอสนี
54. นายเสวก
ภมร
55. นายสํารวย
กลิ่นอภัย
56. นายสุรศักดิ์
โรจนประดิษฐ
57. จาเอกชัยพิพัฒน
โตะเมือง
58. นายสมจิตต
ลัดดาวัลย
59. นายชินดนัย
รุจิรัตน
60. นางละออง
ยื้อเผาพันธ
61. นายทวี
สีสด

ขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฯ
(แทน) ผอ.สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7
(แทน) ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3
(แทน) ปาไมจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 7
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
พาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
หน.สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ

(แทน) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายอําเภออัมพวา
นายอําเภอบางคนที
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม
นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
นายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
นายกเทศมนตรีตําบลบางยี่รงค
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก
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กระทรวงยุติธรรม
62. นายเกษม
ธุวพาณิชยานันท
ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
63. นายอภัย
เอียดบัว
ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
64. นายอภัย
เอียดบัว
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
65. นายไกรสร
สิงหราชวราพันธ
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
66. นางสาวจรูญ
แกวงาม
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
กระทรวงแรงงาน
67. นางสาววัฒนา
เจริญยงค
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
68. นายประนําศักดิ์
เส็งสาย
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
69. นางสาวสมจิต
ชอไสว
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
70. นางอัธยา
อ่ําหนองโพ
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
71. นายชัชชัย
แสงสุริยา
(แทน) ผอ.สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสงคราม
กระทรวงวัฒนธรรม
72. นางสุชาดา
ทุงหวา
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงศึกษาธิการ
73. วาที่ ร.อ.วิสาร
ปญญชุณห
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
74. นายอําพร
ทองนุช
(แทน) ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
75. นายวีรยุทธ
ซึ้งหฤทัย
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
76. นายณรงคชัย
สุขสวคนธ
ผอ.วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
77. นางสาววรรณพร
หวานไขแกว
(แทน) ผอ.สพม. เขต 10
78. นายสหรัฐ
ผลนาค
(แทน) ผอ.สนง. กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
79. นางสาวพรพรรษา สุบันยัง
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
80. นายสุริยะ
ชมศรีเมฆ
ผอ. สํานักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
81. นางสาวพนารัตน
วสุวัฒนศรี
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฯ
กระทรวงสาธารณสุข
82. นายสุริยะ
คูหะรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
83. นางสาวเอมอร
อุยยาหาร
(แทน) ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
84. นายสุทธิพงษ
ศิริมัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
กระทรวงอุตสาหกรรม
85. นายเธียร
เจิมประยงค
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักงานอัยการสูงสุด
86. นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ
(แทน) อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
87. นายบุญชวย
บัวใหญ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ
88. นายณัฐวิชน
เลาหกุล
(แทน) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายฯ
สํานักงาน ป.ป.ช.
89. นางสวรรยา
รัตนราช
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
90. นายแกว
ชิดตะขบ

ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

-๔-

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
91. พล.ต.ต. อาทิชา
เปาอินทร
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
92. พ.ต.อ. ชัชพล
สมแกว
ผูกํากับการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
93. พ.ต.ท. ศิริชัย
ไชยดี
ผูกํากับการ สภ.อัมพวา
94. พ.ต.ท. ชัยยศ
เหลามัง
(แทน) ผูกํากับการ สภ.บางคนที
95. พ.ต.ท. โสภณ
เสือสาน
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ
96. พ.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ แกวนวล
(แทน) สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรยี่สาร
97. พ.ต.ท. ปยชัย
เรือนปาง
(แทน) สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
98. นางสาวปนทอง
อินทรศรี
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
99. นายอรุณ
พันพัว
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
100. นายภูทอง
ดวงเลิศ
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
101. นางณัฐนันท
โพธิ์ผลิ
(แทน) โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม
102. พ.อ.อ.พันธุพงศ
กันทา
ผอ.สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาคเอกชน
103. นายวีระนิจ
เหลืองรัตนเจริญ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
104. น.อ.ทวี
เชื้อชูชาติ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
105. นายบัญชา
ครูศิริกุล
(แทน) ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
106. นายปรีชา
ประจันทร
หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2. ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ผจก.สํานักงานบริการลูกคา กสท.จ.สส.
ผูเขารวมประชุม
1. นายราชัน
มีนอย
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดฯ
2. นางพรพิมล
ชิตเจริญ
รกน. ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
3. นายพิสิษฐ
แกวเกตุ
รกน. ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวภัทรภร
พุทธสีหกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
5. นางสาวสกุลณา
อินกับจันทร
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
เริ่มประชุม

เวลา 11.00 น.
เมื่อผูเขารวมประชุมพรอมกันแลว ทุกทานรวมสวดมนตพรอมกัน จากนั้น ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ที่กําหนด ดังนี้
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กอนวาระการประชุม
1. พิธีมอบเงินรางวัลใหกับนักกีฬา, ผูฝกสอน ที่ไดรับเหรียญรางวัลจากการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส จํานวน 12 ราย
(สํานักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม)
2. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ บุคคล องคกร และชุมชน โดยใชมิติทาง
วัฒนธรรมในการสืบสานตํานานตนไม จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม)
3. พิธีมอบเกียรติบัตรใหผูเขารวมกิจกรรมการประกวดตามโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมตามวิถีไทย วิถีถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 24 ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม)
4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับอําเภอ จํานวน 2 ราย
(สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย
นายอํานาจ ศิริเพชร ตําแหนง หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม ยายมาจากตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ชมวีดทิ ัศน สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนมิถุนายน 2560
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม)
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.3 เรื่อง ขอราชการของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผวจ.สส.

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ผูแทน หน.สนจ.สส.
(1) พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม
๒560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค ชั้น 2 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
การแตงกาย : ประธาน/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศาสนพิธีรว มกับประธาน – ชุดปกติขาว ไวทุกข
ขาราชการ/ประชาชน – ชุดดําลวน
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(2) พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวั น ศุก ร ที่
28 กรกฎาคม ๒560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานหนาศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม
การแตงกาย : ประธาน/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศาสนพิธีรว มกับประธาน - ชุดปกติขาว ไวทกุ ข
ขาราชการ/ประชาชน
สุภาพบุรุษ : เสื้อสีขาวนวล (ติดโบวสีดํา) กางเกงสีดํา
สุภาพสตรี : ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพสีขาวนวล (ติดโบวสีดํา)
(การติดโบวสีดํา ใหติดที่บริเวณอกเสื้อดานซาย เหนือกระเปาเสื้อ)
(3) พิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็ จ พระเจ าอยู หัว เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28
กรกฎาคม 2560 ในวันศุกรที่ 28 กรกฎาคม ๒560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม
พิพัฒนมงคล องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การแตงกาย : ประธาน/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศาสนพิธีรวมกับประธาน/ขาราชการ :
เครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว
ประชาชน สุภาพบุรุษ : เสื้อสีขาวนวล (ติดโบวสีดํา) กางเกงสีดํา
สุภาพสตรี : ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพสีขาวนวล (ติดโบวสีดํา)
(การติดโบวสีดํา ใหติดที่บริเวณอกเสื้อดานซายเหนือกระเปาเสื้อ)
(4) พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยู ในวันศุกรที่ 28 กรกฎาคม
๒560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การแตงกาย : ประธาน/เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานรวมกับประธาน/ขาราชการ : ชุดปกติขาว ไวทุกข
ประชาชน : ชุดไวทุกข
- เสื้อพระราชทาน
ดวยสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
เสื้อยืดคอโปโลสีดําพระราชทานใหแกประชาชนทุกจังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว สําหรับ
สวมใสในกิจกรรมสาธารณประโยชนเ พื่อถวายพระราชกุศลในวั นเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสมุทรสงครามไดดําเนินการจายเสื้อใหกับหนวยงานเจาของ
กิ จ กรรมสาธารณประโยชน โดยจะมี ก ารลงทะเบี ย นเพื่ อ ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลที่ ไ ด รั บ เสื้ อ
พระราชทานโดยใช ร ะบบอ า นบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของกรมการปกครอง และ
ขอประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู ที่ ไ ด รั บ เสื้ อ พระราชทานสวมเสื้ อ พระราชทานเข า ร ว มกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป
- กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ในที่ 24 - 31 กรกฎาคม ๒560
วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560
- ทุ ก ส ว นราชการ/หน ว ยงาน อํ า เภอทุ ก อํ า เภอ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุ ทรสงคราม เทศบาลเมื องสมุท รสงคราม องค กรปกส ว นทอ งถิ่ น ทุ กแห ง
กํานัน ผูใหญบาน กลุมพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่รวมกันทํากิจกรรม

-๗-

เพื่อสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน การทําความสะอาด/ปรับภูมิทัศน สถานที่
สาธารณะ ทางเทา ถนน เกาะกลาง (เก็บขยะ ตัดแตงตนไม กวาดลางถนน)
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา 15.00 - 16.00 น. - กิจกรรมการออกกําลังกายกลางแจง เพื่อเหนี่ยวนําใหประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รักสุขภาพ รักการออกกําลังกาย เพื่อลดพุง ลดโรค และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.00 น. เปนตนไป - กิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ําหรือจัดเก็บผักตบชวา และกิจกรรม Big Cleaning Day
ปฏิ บั ติ การป องกั น และแกไ ขป ญหาผั ก ตบชวา และวั ช พื ช คลองสวย น้ํ า ใส
ณ บริเวณพื้นที่บาน (อดีตผูใหญบาน) หมูที่ 8 ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 08.00 น. เปนตนไป - กิจกรรมตามโครงการคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ ร วมกับ
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท ประจําปงบประมาณ 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางคนที
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกลเคียง
เวลา 09.00 - 16.00 น. - จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกรที่ 28 กรกฎาคม ๒560
เวลา 09.00 - 16.00 น. - เป ด ศู น ย บ ริ ก ารซ อ มสร า งเพื่ อ ชุ ม ชน ให บ ริ ก ารซ อ มแซมเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
รถจั ก รยานยนต ในเบื้ อ งต น แก ป ระชาชน เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล
ณ บริเวณดานหนาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
เวลา 10.00 น.
- กิ จ กรรมปล อ ยพั น ธุ สั ต ว น้ํ า (กุ ง แชบ ว ย) จํ า นวน 1,000,000 ตั ว
ณ ท าเทีย บเรื อประมง วั ด ปากสมุท ร หมู 2 ตํ า บลแหลมใหญ อํา เภอเมือ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 11.00 น.
- กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 11.45 น.
- กิจกรรมปลูกตนไม ณ เกาะกลางบริเวณถนนเอกชัย ตําบลแมกลอง ถึง ตําบลลาดใหญ
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)
..............................................
การแตงกาย - ประธาน/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน/ขาราชการ : ชุดดํา หรือชุดที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ประชาชน : สวมเสื้อพระราชทาน หรือชุดดํา หรือชุดที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ผูที่ไดรับ เสื้ อพระราชทานสวมเสื้อพระราชทานเขาร วมกิจกรรมสาธารณประโยชน ตามแผนปฏิ บัติการที่
จังหวัดกําหนด ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหหัวหนาสวนราชการ /
หนว ยงาน กํากับ ดูแล การดําเนิ นกิจ กรรมเพื่อสาธารณประโยชนในพื้นที่แตล ะตํ าบล ไดแก
การกําจัดผักตบชวา การเก็บขยะ/ทําความสะอาด คู คลอง ถนน และการทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ/สถานศึกษา โดยใหประสานการปฏิบัติงานกับอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่กําหนดใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม สําหรับสวนราชการที่
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ตั้งอยูในอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ขอความรวมมือชวยกันทําความสะอาดสถานที่
และบริเวณโดยรอบในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
- สถานการณน้ําทวม
ช ว ง ที่ ฝ น ต ก อ า จ ทํ า ใ ห น้ํ า ท ว ม ข อ ฝ า ก ส ว น ร า ช ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด แ ก
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการชลประทานฯ สนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่น และอําเภอ
ทุกอําเภอ ดูแลเรื่องการระบายน้ํา
- ปญหาสิ่งแวดลอม
กิจการลงมะพราว และกิจการโรงแรม ไดมีการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียเกิน 50% ซึ่งใน
เรื่องตอไปจังหวัดจะเขาไปตรวจสอบ กิจการรานอาหาร ฝากสนง.สาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะรานอาหารที่ติดริมทะเล ริมแมน้ํา เริ่มดําเนินการในวันที่ 15 สิงหาคม
2560 เปนตนไป
- ปญหาขยะในแมน้ําลําคลอง
มี ข ยะลอยในแม น้ํ า ลํ า คลอง ตรวจสอบแล ว พบว า ลอยมาจากตลาดน้ํ า อั ม พวา
ฝากนายอําเภออัมพวา และนายกเทศมนตรีตํ าบลอัมพวา ตรวจสอบ ดู แลปญหาดั งกลาวให
เรียบรอย
- การจัดพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.2)
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5)
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม กํ า หนดจั ด พิ ธี ถ วายสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.2) และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้
1. พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ทุกวันพุธแรกของเดือน ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณวัดอัมพวัน
เจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การแตงกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว
2. พิ ธี ถ วายสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม การแตงกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว
จึงขอเรียนเชิญทานพรอมขาราชการในสังกัด เขารวมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
- ประชาสัมพันธการจัดงาน “เสารสราญ ณ อุทยาน ร.2”
ประจําเดือนสิงหาคม 2560 กําหนดจัดในวันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ขอความ
กรุณาสวนราชการ หนวยงาน ประชาสัมพันธงานดังกลาวดวย
- การประกวด “คูหวานน้ําตาลมะพราว” งานเทศกาลสมโอและของดีเมืองแมกลอง
- ประจําป 2560
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดจัดงานเทศกาลสมโอและของดีเมืองแมกลอง ประจําป
2560 ระหว า งวั น ที่ 1 – 3 กั น ยายน 2560 ณ บริ เ วณลานหน า ศาลากลางจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จะมีกิจกรรมการประกวด “คูหวานน้ําตาลมะพราว”
ผูแทนอุตสาหกรรม จ.สส. หลักเกณฑการรับสมัครการประกวด “คูหวานน้ําตาลมะพราว”
1. กําหนดเวลา และสถานที่ประกวด
กําหนดรายงานตัว วันอาทิตยที่ 3 กันยายน 2560

-๙-

มติที่ประชุม

2. คุณสมบัติผูเขาประกวด
2.1 เปนคูสามีภรรยาจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุระหวาง 50 – 70 ป ขึ้นไป (สุขภาพสมบูรณแข็งแรง)
2.4 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
3. การแตงกายในการประกวด
3.1 ผูเขาประกวดแตงกาย
ชาย แตงกายดวยชุดโจงกระเบน (เสื้อไมจํากัดแบบ)
หญิง แตงกายดวยชุดไทยโจงกระเบน สะไบเฉียง
4. หลักเกณฑการตัดสิน
4.1 บุคลิกภาพ (การเดิน การยืน การยิ้ม การไหว)
4.2 การแตงกาย
4.3 การจดทะเบียนสมรส
4.4 ลีลาในการประกวด
4.5 การแสดงความสามารถพิเศษ (เฉพาะผูเขารอบ 3 คูหวาน)
4.6 การตอบคําถาม (เฉพาะผูเขารอบ 3 คูหวาน)
5. รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด
5.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
พรอมไมเทายอดทอง โลกระบองยอดเพชร
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)
5.4 รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินสด 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
6. สถานที่ยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครดวยตัวเองไดที่หองเสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม คาสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้
ถึงวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายล ะเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ห อ งเส มี ย นตราจั ง หวั ดส มุ ท รส งคราม
โทรศัพท 0 3471 1567 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
จั ง หวั ด ได แ จ ง ให ทุ ก ส ว นราชการตรวจรายงานการประชุ ม ที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.samutsongkhram.go.th (จํานวน 17 หนา) หนวยงานใดจะขอแกไขรายงาน
การประชุ มขอให แ จ ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ฯ ทราบ ภายในวั นที่ 21 กรกฎาคม 2560
ซึ่งเมื่อพนกําหนดแลวปรากฏวาไมมีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาวแตอยางใด
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 โดยไมมีการแกไข

- ๑๐ -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
5.1 เรื่ อ ง โครงการ “หน ว ยบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน”
ประจําปงบประมาณ 2560
(ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม)
ปลัดจังหวัดฯ
การดํ า เนิ น โครงการบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน
เพื่อความปรองดองสมานฉันท ครั้งที่ 10 ประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบางแคกลาง ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
1. การประชุม/พบปะประชาชน เพื่อแจงขอราชการสําคัญ ๆ ใหทราบ
2. การมอบเงินสงเคราะหผูยากไร
3. การมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใหกับผูดอยโอกาส จํานวน 180 คน
4. การใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาชน
รวม 61 หนวยงาน
สํ า หรั บ โครงการ “หน ว ยบํ าบั ด ทุ กข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ มให ป ระชาชน
เพื่ อ ความปรองดองสมานฉั น ท ” ครั้ ง ที่ 11 ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 กํ า หนด
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขอใหนํางานบริการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ออกไป
ให บ ริ ก ารประชาชนตามโครงการฯ ในวั น เวลาและสถานที่ ข า งต น โดยเริ่ ม บริ ก าร
ประชาชน ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

เกษตรจังหวัดฯ

มติที่ประชุม

5.2 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไ ด จั ด ทํ าโครงการ 9101 ตามรอยเทาพ อ
ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญคือใหชุมชน
เปนผูกําหนดโครงการพัฒนาโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการ
โครงการดวยตนเอง โดยกําหนดจัดโครงการรวมกับโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยยิ้มใหประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

- ๑๑ -

เกษตรจังหวัดฯ

มติที่ประชุม

5.3 เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมกับโครงการ
หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม
2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย
- กิ จ กรรมถวายพระพรเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระ
เจาอยูห ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- กิจกรรมนิทรรศการศาสตรพระราชา
- กิ จ กรรมคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ในการให บ ริ ก ารด า นการเกษตร เพื่ อ
ใหบริการคําปรึกษา แกไขปญหาเกี่ยวกับการเกษตรใหกับเกษตรกรที่เขารับบริการ และ
กิจกรรมสาธิตดานการเกษตร
- กิจ กรรมการออกร านจํ าหน ายสิ น คาของกลุ มสถาบั น เกษตรกร, สิ น คา
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

5.4 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2560
(สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม)
คลังจังหวัดฯ
ขอรายงานผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ป 2560 ตั้ ง แต วั น ที่
1 ตุลาคม 2559 – 21 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
งบประมาณที่สวนกลางจัดสรรใหจังหวัด
หนวย : ลานบาท
การเบิกจาย
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
รายการ
เงินงบประมาณ PO
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
จํานวนเงิน รอยละ
รอยละ
รอยละ
รายจายประจํา
779.37 8.13
575.91
73.89
98.00
-24.11
76
รายจายลงทุน
921.54 202.49 676.24
73.38
87.00
-13.62
31
รายจายภาพรวม
1,700.90 210.62 1,252.15
73.62
96.00
-22.38
65
จังหวัดที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
การเบิกจาย
รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

22.35 0.51
195.68 111.66
218.03 112.18

จํานวนเงิน

รอยละ

12.83
73.47
86.30

57.39
37.55
39.58

หนวย : ลานบาท
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
รอยละ
รอยละ
98.00
-40.61
52
87.00
-49.45
70
96.00
-56.42
71

- ๑๒ -

ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
หนวย : ลานบาท
รายการ
เงินกันปที่แลว (ปงบประมาณ 2559)
เงินกันกอนปที่แลว (ปงบประมาณ 2552-2558)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
287.06
30.93
317.99

เบิกจาย
277.36
21.46
298.82

รอยละ
96.62
69.37
93.97

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 วาระที่ 5.4)
รอง ผวจ.สส.
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจํา กรณีงบโครงการ 9101 ของสํานักงาน
(นายรังสรรค ตันเจริญ) เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สวนกลางจัดสรรใหจังหวัด 112 ลานบาท ซึ่งจังหวัด
สามารถใชไดประมาณ 30 ลานบาท ดังนั้นขอใหเรงดําเนินการคืนเงินจํานวน 80 ลานบาท
ใหสวนกลาง เพื่อที่ลําดับการเบิกจายของจังหวัดสมุทรสงครามจะไดลําดับที่ดีขึ้น
ขอความรวมมือสวนราชการ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามเปาหมายที่
กําหนดไว
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 เรื่อง การขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด
(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 วาระที่ 5.5)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 เรื่อง รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.2 เรื่อง ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.3 เรื่อง สรุปผลรายไดการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.5 เรื่อง จัดตั้งศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.6 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม)

- ๑๓ -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ผวจ.สส.
ฝากสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจเขารวมประชุม
คณะกรมการจังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.20 น.

ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสกุลณา อินกับจันทร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางพรพิมล ชิตเจริญ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

