รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 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. พันเอกจิระโรจน
กองวารี
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม
5. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงกลาโหม
6. พันเอก ศิริพงศ
โตมั่งคั่ง
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงการคลัง
7. นายสมจิตร
ทองบริสุทธิ์
ธนารักษพื้นที่สมุทรสงคราม
8. นางสาวเตือนใจ
สุขขัง
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
9. นางสาวปรารถนา
สันติอมรา
(แทน) นายดานศุลกากรแมกลอง
10. นางอุไร
นอยสกุล
(แทน) สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
11. นางสาวสุภาพ
จันทรประมูล
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
12. นายศักดิ์ชัย
เสนาพรหม
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
13. นางสาวมณีรัตน
อินทชัย
(แทน) ผอ.สํานักงานการกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
14. นายทนาดา
วิจักขณะ
(แทน) ผอ. ททท. สนง.สมุทรสงคราม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
15. นางปนนัดดา
วงศภูมิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม
16. นายประกาศิต
ชุมชูจันทร
(แทน) ผอ.ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
17. นางสาวชุลี
สงวนกิจ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
18. นางสาวเบญจมาศ อูออน
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
19. นายรพีทัศน
อุนจิตตพันธ
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
20. นายอุทัย
สิงหโตทอง
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
21. นางสาววิไลลักษณ กาญจนวัฒน
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม
22. นายปรัชญา
ดิลกสัตยา
สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
23. นางสาวขนิษฐา
กอตั้งทรัพย
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม
24. นายสุรพงศ
เจริญการยนต
ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
25. นายธนวิน
ชุมสุวรรณ
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
26. นายอํานาจ
ศิริเพชร
หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรสงคราม
27. นายชัยยันต
อยูศิริ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
28. นายมงคล
จันทรเพชร
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี
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กระทรวงคมนาคม
29. นางสาวดวงแข
ธรรมครุฑ
30. นายประสิทธิ์
จีนเวชศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
31. นายถิน
พิสูจน
32. นางลํายอง
เจริญชนม
33. นายรชต
ทรัพยแตง
34. นายอดิเรก
อินใจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางศุภกานต
พรหมนอย
กระทรวงพลังงาน
36. วาที่ ร.อ.ศตวรรธน ดุษฎีเสนีย
กระทรวงพาณิชย
37. นายกฤษฎา
อินทชาติ
กระทรวงมหาดไทย
38. นายรักศักดิ์
เทียนไชย
39. นายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ
40. นางบุญทิวา
วรรณประเวศ
41. นางสาวลดาวัลย
เผาภิญโญ
42. นายชาญวิชญ
สิริสุนทรานนท
43. นายศุภชัย
แสนยุติธรรม
44. นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
45. นายธีระ
เหลียวสุธีร
46. นายสุคนธ
สุวรรณศักดิ์สิน
47. นายนิคม
มณีจันทร
48. นายพิสิฐ
เสือสมิง
49. นายเผด็จ
บุญทรง
50. นายสุขเกษม
โงวสกุล
51. นายวิรัติ
นิลศรี
52. นายเสวก
ภมร
53. นายสํารวย
กลิ่นอภัย
54. นายธงชัย
แสงบรรจง
55. นายสมจิตต
ลัดดาวัลย
56. นายชินดนัย
รุจิรัตน
57. นายมาโนช
ตรัยรัตนยนต
58. นายอรุณ
สุขเกษม

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

(แทน) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายอําเภออัมพวา
นายอําเภอบางคนที
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม
นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
นายกเทศมนตรีตําบลบางยี่รงค
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก
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กระทรวงยุติธรรม
59. นายเกษม
ธุวพาณิชยานันท
ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
60. นายภัทรพงษ
พุมพวง
(แทน) ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
61. นายภัทรพงษ
พุมพวง
(แทน) ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
62. นายไกรสร
สิงหราชวราพันธ
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
63. นางสาวจรูญ
แกวงาม
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
กระทรวงแรงงาน
64. นางสาววัฒนา
เจริญยงค
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
65. นางสาวอําไพ
ศรีเริงหลา
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
66. นายถนอมศักดิ์
เตชะนิยม
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
67. นางอัธยา
อ่ําหนองโพ
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
68. นางสาวสุมาลี
สุวรรณเกต
ผอ.สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสงคราม
กระทรวงวัฒนธรรม
69. นางสุชาดา
ทุงหวา
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงศึกษาธิการ
70. วาที่ ร.อ.วิสาร
ปญญชุณห
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
71. นางรังษิยา
อมาตยคง
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สส.
72. นายอําพร
ทองนุช
(แทน) ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
73. นายนิรันดร
วงษจิ๋ว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
74. นายสราวุธ
กิจวงศภักดี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
75. นายสหรัฐ
ผลนาค
(แทน) ผอ.สนง. กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
76. นายวรรณยุทธ
จิตสมุทร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
77. นายสุริยะ
ชมศรีเมฆ
ผอ. สํานักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
78. นายทรงสมศักดิ์
บุญมิ่ง
(แทน) ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฯ
กระทรวงสาธารณสุข
79. นายหทัย
พันธพงษวงศ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
80. นางสาวเอมอร
อุยยาหาร
(แทน) ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
81. นางสาวเสาวนีย
เมตตารมณ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
กระทรวงอุตสาหกรรม
82. นางอัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักงานอัยการสูงสุด
83. นางอรประภา
สาครวาสี
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
84. นายบุญชวย
บัวใหญ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ
85. นางสาวพรพิชชา
สองสี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายฯ
สํานักงาน ป.ป.ช.
86. นางสวรรยา
รัตนราช
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
87. นายแกว
ชิดตะขบ

ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ
88. พ.ต.อ. บุญสง
นามกรณ
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
89. พ.ต.ท. สานิต
ชินจอหอ
(แทน) ผูกํากับการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
90. พ.ต.ท. ประลอง
พรหมศร
(แทน) ผูกํากับการ สภ.อัมพวา
91. พ.ต.ท. ขวัญชัย
ดานปรีดา
(แทน) ผูกํากับการ สภ.บางคนที
92. พ.ต.ท. โสภณ
เสือสาน
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ
93. พ.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ แกวนวล
(แทน) สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรยี่สาร
94. พ.ต.ท. ประทีป
ค้ําคูณ
สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
95. นางสาวปนทอง
อินทรศรี
ผอ.การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
96. นายนิวัฒน
ออยทิพย
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
97. นายวิชัย
ศักดิ์ชูติพันธ
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
98. นางณัฐนันท
โพธิ์ผลิ
(แทน) โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม
99. นายพิเชษฐ
สาตรกลิ่น
ผจก.สํานักงานบริการลูกคา กสท.จ.สมุทรสงคราม
100. นายเสริมศักดิ์
ศุภมงคล
หัวหนาที่ทําการไปรษณีย จ.สมุทรสงคราม
101. พ.อ.อ.พันธุพงศ
กันทา
ผอ.สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.สมุทรสงคราม
ภาคเอกชน
102. นางนุชนารถ
จิตรบรรจง
(แทน) ประธานชมรมธนาคาร จ.สมุทรสงคราม
103. นางศมนียกัญญ
เบ็งสงวน
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
104. น.อ.ทวี
เชื้อชูชาติ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
105. นายนิทรารัตน
แพทยวงศ
ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
106. นายปรีชา
ประจันทร
หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
2. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3. หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 7
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
5. ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรยุทธ
นิรมานวิธุโรจน ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ
2. นายราชัน
มีนอย
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดฯ
3. นางพรพิมล
ชิตเจริญ
รกน. ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
4. นายพิสิษฐ
แกวเกตุ
รกน. ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวภัทรภร
พุทธสีหกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
6. นางสาวสกุลณา
อินกับจันทร
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

-๕-

เริ่มประชุม

เวลา 11.00 น.
เมื่อผูเขารวมประชุมพรอมกันแลว ทุกทานรวมสวดมนตพรอมกัน จากนั้น ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ที่กําหนด ดังนี้
กอนวาระการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา จํานวน 4 แหง
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม)
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกศูนยจัดการดินปุยชุมชนดีเดนระดับเขต
ป 2560 และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ป 2560
จํานวน 4 รางวัล
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
3. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ ประจําป 2560 จํานวน 10 แหง
(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
4. พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูนําเครือขายชุมชนดีเดน ประจําป 2560 จํานวน 12 ราย
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ชมวีดทิ ัศน สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนสิงหาคม 2560
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ผวจ.สส.

1.2 เรื่อง ขอราชการของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- การจัดพิธถี วายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(ร.2) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ตามที่จั งหวั ด สมุทรสงคราม กําหนดจั ด พิธี ถวายสั กการะพระบรมราชานุ ส าวรี ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.2) พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ขอเปลี่ยนแปลงเวลา เปนเวลา 16.00 น.
จึงขอเรียนเชิญทานพรอมขาราชการในสังกัด เขารวมพิธีตามกําหนดการดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน
- ปญหาสิ่งแวดลอม
กิจการลงมะพราว กิจการโรงแรมและกิจการรานอาหาร ฝากสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานใหเรียบรอย
- ปญหาน้ําทวม
บริเวณตําบลแพรกหนามแดง มีน้ําทวมกรณีฝนตกน้ําทวม ฝากสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดูแล และแกไขปญหาใหเรียบรอย
- การปฏิบัติหนาที่
ไดมอบหมายใหทางอําเภออัมพวา ตํารวจ ทหาร และฝายปกครอง ดูแลเรื่องการจราจร
ทางน้ํ า ซึ่ ง ได ป ระสานงานกั บ สํ า นั ก งานเจ า ท า ภู มิ ภ าคสาขาสมุ ท รสงคราม ปรากฏว า ไม มี
งบประมาณในการดําเนินการ ทําใหไมสามารถไปปฏิบัติงานได
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มติที่ประชุม

- ขอขอบคุณ
ตามที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและ
ทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวัน
จันทรที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามขอขอบคุณ
สวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ทุกหนวยงาน ที่รวมมือ รวมใจทําใหการรับเสด็จฯ เปนไป
ดว ยความเรี ย บร อยและสมพระเกีย รติ และรว มต อนรั บ ผู แทนพระองคส มเด็จ พระเจ าอยู หั ว
อั ญ เชิ ญ อาหารสั ต ว พ ระราชทานในนามคุ ณ ฟู ฟู สุ นั ข ทรงเลี้ ย ง ให แ ก ส ถานสงเคราะห สั ต ว
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
- การรองเรียน
ในปจจุบันมีปญหาการรองเรียนมากมาย โดยผานชองทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ ขอฝาก
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหเรียบรอย
- การเดิน ทางไปศึก ษาดูง านของคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ และรับ ฟง ความคิด เห็น
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ แจงวา ไดกําหนดเดินทางมาศึกษา
ดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และการบริหาร
จัด การทรั พยากรน้ํ าในเขตพื้น ที่จั งหวั ด สมุทรสงคราม ลุ มน้ํ าทาจี น และลุ มน้ํ าแมกลอง
ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อรับฟงขอมูล ขอเท็จจริง สภาพปญหาเกี่ยวกับการ
ใช การพัฒ นา การบริ ห ารจั ด การ การบํ า รุ งรั กษา การฟน ฟู การอนุ รั กษท รั พ ยากรน้ํ า
รวมทั้ ง อุ ป สรรคและข อ ขั ด ข อ งในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย ตลอดจนเพื่ อ รวบรวมข อ มู ล
ขอคิ ด เห็ น และข อเสนอแนะมาประกอบการพิจ ารณาร า งพระราชบั ญ ญัติ ทรั พยากรน้ํ า
พ.ศ. .... ใหมีความสมบูรณที่สุด
- ปญหาขยะ
ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาขยะใหเรียบรอย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 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 13 หนา) หนวยงานใดจะขอแกไขรายงาน
การประชุ มขอให แ จ ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ฯ ทราบ ภายในวั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560
ซึ่งเมื่อพนกําหนดแลวปรากฏวาไมมีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาวแตอยางใด
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
5.1 เรื่อง การเตรียมความพรอมการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชน
ในสวนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
ผวจ.สส.
- จิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสวนภูมิภาค
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ให ป ระชาชนทุ ก ภาคส ว นได มี
สวนรวมถวายความอาลัยรัก นอมสงเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อยางสมพระเกียรติ โดยจัดโครงการจิตอาสา
เฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อปฏิบัติภารกิจในชวงงานพระราชพิธี
ในระหวางวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 โดยจะแบงภารกิจออกเปน 8 ประเภท ไดแก
งานดอกไม จั น ทน งานประชาสั ม พั น ธ งานโยธา งานขนส ง งานบริ ก ารประชาชน
งานบริการดานการแพทย งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งจะเปดรับสมัคร
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2560 นี้ โดยสามารถสมัครไดที่
ทีว่ าการอําเภอทุกแหงพรอมกันทั่วประเทศ
- ข า วสารพระราชทานฯ เพื่ อ ใช ใ นงานพระราชพิ ธี ถ วายดอกไม จั น ทน ข อง
ประชาชนในสวนภูมิภาค
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานขาวสาร เพื่อใช ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพฯ จํ านวน
30 ตั น และข า วสารที่ ป ระชาชนร ว มกั น บริ จ าคอี ก จํ า นวน 162,064 ตั น
โดยกระทรวงมหาดไทยไดรับจัดสรรขาวสารพระราชทาน จํานวน 77,500 กิโลกรัม
เพื่อสงมอบใหจังหวัด นําไปจัดเลี้ ยงประชาชนในชวงงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพฯ แบงเปน คลัง รด. จํานวน 46,000 กิโลกรัม และศูนยขาวในตางจังหวัด
จํานวน 31,500 กิโลกรัม โดยใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรขาวสารพระราชทานฯ ทั้งนี้
สํานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 34 จังหวัด ไดประสานงานกับประธานศูนยการขาวจังหวัด
เพื่อเตรียมสงมอบขาวสารพระราชทานฯ ที่อยูในศูนยขาวของแตละจังหวัดโดยตรงดวย
แลว จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เรื่อง การดําเนินการโครงการแกมลิงทุงหิน จังหวัดสมุทรสงคราม
รอง ผวจ.สส.
ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามไดเสนอเรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่
(นายรังสรรค ตันเจริญ) หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน เพื่อดําเนินโครงการกอสรางแกมลิง
ทุงหิน บริเวณ หมูที่ 3 ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะรัฐมนตรี
ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ลงมติวา
- เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหจังหวัดสมุทรสงครามใชประโยชนจากพื้นที่ปาชายเลนในการดําเนินโครงการแกมลิง
ทุงหิน เนื้อที่ 2,623 ไร 2 งาน 23.2 ตารางวา
- ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
วาดวยการปลูกและการบํารุงปาชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอม
กรณี ก ารดํ า เนิ น การโครงการใด ๆ ของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งเข า ใช
ประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน พ.ศ.2556 อยางเครงครัด โดยจัดสรรงบประมาณใหกรม
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มติที่ประชุม
ผวจ.สส.

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดฯ

มติที่ประชุม

คลังจังหวัดฯ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อเปนคาใชจายในการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทน
ไมนอยกวา 20 เทาของพื้นที่ปาชายเลนที่ใชประโยชน จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
5.3 เรื่อง การใชหองประชุมบางชาง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม หลังเกา ชั้น 2
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการปรับปรุงหองประชุมบางชาง ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม หลังเกา ชั้ น 2 เพื่อไวร องรั บส วนราชการ หน วยงาน ใช เป นสถานที่
ประชุม อบรม สัมมนา เพิ่มเติม เรียบรอยแลว สามารถเปดใชบริการไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2560 เป น ต น ไป และได กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการใช ห อ งประชุ ม เพื่ อ เป น
คาสาธารณูป โภคและคาบํ ารุ งรั กษาซอมแซมสถานที่ และอุปกรณ ในอัตรา 3,000 บาท/วั น
หรือ 1,500 บาท/ครึ่งวัน
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
5.4 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)
การดํ า เนิ น โครงการบํ าบั ด ทุ กข บํ า รุ งสุ ข สร า งรอยยิ้ มให ป ระชาชน เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท ครั้ งที่ 11 ประจํ าป งบประมาณ 2560 เมื่อวั น พฤหั สบดี ที่ 27
กรกฎาคม 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที โดยไดดําเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
1. การประชุม/พบปะประชาชน เพื่อแจงขอราชการสําคัญ ๆ ใหทราบ
2. การมอบเงินสงเคราะหผูยากไร
3. การมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใหกับผูดอยโอกาส จํานวน 180 คน
4. การใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาชน
รวม 61 หนวยงาน
สําหรับโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนเพื่อ
ความปรองดองสมานฉั น ท ” ครั้ ง ที่ 12 ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 กํ า หนดใน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม ขอใหนํางานบริการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ออกไปใหบริการ
ประชาชนตามโครงการฯ ในวัน เวลาและสถานที่ขางตน โดยเริ่มบริการประชาชน ตั้งแต
เวลา 09.30 น. เปนตนไป
รับทราบ
5.5 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2560
(สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม)
ขอรายงานผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ป 2560 ตั้ ง แต วั น ที่
1 ตุลาคม 2559 – 25 สิงหาคม 2560 ดังนี้

-๙-

งบประมาณที่สวนกลางจัดสรรใหจังหวัด
การเบิกจาย
รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

จํานวนเงิน

รอยละ

712.37 7.09
639.91
923.75 191.75 700.73
1,636.12 198.84 1,340.64

89.83
75.86
81.94

หนวย : ลานบาท
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับ34ที่
รอยละ
รอยละ
98.00
-8.17
34
87.00
-11.14
42
96.00
-14.06
59

ในสวนของจังหวัดที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
การเบิกจาย
รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

23.16 0.51
194.88 110.98
218.03 111.49

จํานวนเงิน

รอยละ

14.90
77.53
92.42

64.32
39.78
42.39

หนวย : ลานบาท
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
รอยละ
รอยละ
98.00
-33.68
60
87.00
-47.22
73
96.00
-53.61
74

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

งบประมาณ
287.05
30.95
318.00

เบิกจาย
284.14
21.46
305.60

รอยละ
98.99
69.33
96.10

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนสิงหาคม 2560 วาระที่ 5.4)
ผวจ.สส.

ขอใหสวนราชการทุกสวนราชการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว และฝากสํานักงานคลังจังหวัดติดตาม ดูแล เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจาง พ.ศ.2560
รอง ผวจ.สส.
งบลงทุน ขอใหสวนราชการดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
(นายรังสรรค ตันเจริญ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 เรื่อง รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)

- ๑๐ -

6.2 เรื่อง ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.3 เรื่อง สรุปผลรายไดการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.5 เรื่อง ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.6 เรื่อง ศูนยตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธนายจาง – ลูกจาง จังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.7 เรื่อง โครงการสงเสริมการปลุกทุเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.8 เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.9 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานการปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราว จังหวัดสุมทรสงคราม
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.10เรื่อง ประกาศกรมที่ดิน เรื่องกําหนดพื้นที่ทําการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นหนึ่ง
(สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

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

