รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 10/2560
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 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. นางสาวณัฐยา
ทรงทิมไทย
(แทน) คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
9. นางสาวปรารถนา
สันติอมรา
(แทน) นายดานศุลกากรแมกลอง
10. นางสิริมา
สุดลาภา
สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
11. นางสารภี
ลั่นซาย
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
12. นายสทิศ
สิทธิมณีวรรณ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
13. นายสาคร
หอมวัฒนวงศ
ผอ.สํานักงานการกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
14. นางอินทิรา
วุฒิสมบูรณ
ผอ.ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
15. นางปนนัดดา
วงศภูมิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม
16. นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
ผอ.ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
17. นางสาวชุลี
สงวนกิจ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
18. นายเทวินทร
นรินทร
เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
19. นายรพีทัศน
อุนจิตตพันธ
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
20. นางสาวฐิติทิพย
ดวงเงิน
(แทน) ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
21. นางวิไลลักษณ
กาญจนวัฒน
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม
22. นายปรัชญา
ดิลกสัตยา
สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
23. นางสาวขนิษฐา
กอตั้งทรัพย
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม
24. นายศานติพงษ
เตือนศิริรัตน
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
25. นายประสิทธิ์
สงนุย
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
26. นางภมรพรรณ
ฉัตรภูมิ
(แทน) หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรสงคราม
27. นายชัยยันต
อยูศิริ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
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กระทรวงคมนาคม
28. นางสาวจุไร
อัศวปราการกุล
29. นางสุวรรณา
ไฝจู
30. นายพัฒนา
โกพล
31. นายประสิทธิ์
จีนเวชศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
32. นายสมควร
อนันทศรี
33. นางลํายอง
เจริญชมน
34. นายรชต
ทรัพยแตง
35. นายอดิเรก
อินใจ
36. นายไกรศร
พรหมหาญ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
37. นางศุภกานต
พรหมนอย
กระทรวงพลังงาน
38. นายวาทิน
ทองดี
กระทรวงพาณิชย
39. นายกฤษฎา
อินทชาติ
กระทรวงมหาดไทย
40. นายวิระ
ทองพิจิตร
41. นายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ
42. นางบุญทิวา
วรรณประเวศ
43. นายฒุณฑสิริ
เตชะบุญมาส
44. นายชาญวิชญ
สิริสุนทรานนท
45. นายศุภชัย
แสนยุติธรรม
46. นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
47. นายธีระ
เหลียวสุธีร
48. นายสุคนธ
สุวรรณศักดิ์สิน
49. นายนิคม
มณีจันทร
50. นายชาญเลิศ
อําไพวรรณ
51. นายสุขเกษม
โงวสกุล
52. นายสรรชัย
อารยอสนี
53. นายเสวก
ภมร
54. นายสํารวย
กลิ่นอภัย
55. นายสุรศักดิ์
โรจนประดิษฐ
56. นายธงชัย
แสงบรรจง
57. นายสมจิตต
ลัดดาวัลย
58. นายชินดนัย
รุจิรัตน
59. นายมาโนช
ตรัยรัตนยนต
60. นายทวี
สีสด

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

(แทน) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายอําเภออัมพวา
นายอําเภอบางคนที
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม
นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
นายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
นายกเทศมนตรีตําบลบางยี่รงค
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก
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กระทรวงยุติธรรม
61. นายสนทยา
พูลขวัญ
บัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
62. นายอภัย
เอียดบัว
ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
63. นายอภัย
เอียดบัว
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
64. นายไกรสร
สิงหราชวราพันธ
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
65. นางสาวจรูญ
แกวงาม
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
กระทรวงแรงงาน
66. นางสาววัฒนา
เจริญยงค
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
67. นางสาวอําไพ
ศรีเริงหลา
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
68. นางวัชรา
ธีระธรรมาภรณ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
69. นางอัธยา
อ่ําหนองโพ
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
70. นางสาวสุมาลี
สุวรรณเกต
ผอ.สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสงคราม
กระทรวงวัฒนธรรม
71. นางสุชาดา
ทุงหวา
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวงศึกษาธิการ
72. นายกริช
นุมวัด
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
73. นายพิศิทธิ์
แพงศรีนิธิศ
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สส.
75. นายนิรันดร
วงษจิ๋ว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
76. นายณรงคชัย
สุขสวคนธ
ผอ.วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
77. นางสาวกุศลิน
แสงวัชรสุนทร
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
78. นายคํารน
ศรีคําไทย
(แทน) ผอ.สนง. กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
79. นายวรรณยุทธ
จิตสมุทร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
80. นายสุริยะ
ชมศรีเมฆ
ผอ. สํานักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
81. นางสาวพนารัตน
วสุวัฒนศรี
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
82. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร
ทองเมือง
ผอ.ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา
กระทรวงสาธารณสุข
83. นายหทัย
พันธพงษวงศ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
84. นางศิริวรรณ
ชัยสมบูรณพันธ
ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
85. นายสุทธิพงษ
ศิริมัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
กระทรวงอุตสาหกรรม
86. นางอัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักงานอัยการสูงสุด
87. นางอรประภา
สาครวาสี
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
88. นายบุญชวย
บัวใหญ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ
89. นางสาวพรพิชชา
สองสี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายฯ
สํานักงาน ป.ป.ช.
90. นางสวรรยา
รัตนราช
ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
91. นางสาวนิลุบล
รังษีธรรมานุกูล
ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ
92. พล.ต.ต.อาทิชา
เปาอินทร
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
93. พ.ต.อ. ศิริชัย
ไชยดี
ผูกํากับการ สภ.อัมพวา
94. พ.ต.อ.ชัยยุทธ
ถมยา
ผูกํากับการ สภ.บางคนที
95. พ.ต.ท. โสภณ
เสือสาน
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ
96. พ.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ แกวนวล
(แทน) สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรยี่สาร
97. พ.ต.ท. วิสสธนภูมิ กุล
(แทน) สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
98. นายพรประสิทธิ์
เจษฎาภัทรกุล
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
99. นายสุวัฒน
กัลยา
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
100. นายวินัย
ศักดิ์ชูติพันธ
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
101. นางณัฐนันท
โพธิ์ผลิ
(แทน) โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม
102. นายพิเชษฐ
สาตรกลิ่น
ผจก.สํานักงานบริการลูกคา กสท.จ.สมุทรสงคราม
103. นายเสริมศักดิ์
ศุภมงคล
หัวหนาที่ทําการไปรษณีย จ.สมุทรสงคราม
ภาคเอกชน
104. นางกานดา
พาเจริญ
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
105. นายนิทรารัตน
แพทยวงศ
ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
106. นายปรีชา
ประจันทร
หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
ผูไมมาประชุม
1. ผูกํากับ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสงคราม
5. หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
6. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรยุทธ
2. นายราชัน
3. นางพรพิมล
4. นายนฤชิต
5. นางสาวภัทรภร
6. นางสาวสกุลณา

นิรมานวิธุโรจน
มีนอย
ชิตเจริญ
วิมิตตนันทกุล
พุทธสีหกุล
อินกับจันทร

ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดฯ
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

-๕-

เริ่มประชุม

เวลา 11.00 น.
เมื่อผูเขารวมประชุมพรอมกันแลว ทุกทานรวมสวดมนตพรอมกัน จากนั้น ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ที่กําหนด ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 8 ราย
1. นายวิระ ทองพิจิตร ตําแหนง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
2. นายณัฐภัทร เอมออน ตําแหนง นายอําเภอบางคนที
3. นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
4. นายสนทยา พูนขวัญ ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
5. นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
6. นางสิริมา สุดลาภา ตําแหนง สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
7. นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ตําแหนง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.2 สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนตุลาคม 2560
ในรูปแบบของวีดิทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 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 10 หนา) หนวยงานใดจะขอแกไขรายงาน
การประชุ มขอให แ จ ง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ฯ ทราบ ภายในวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2560
ซึ่งเมื่อพนกําหนดแลวปรากฏวาไมมีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาวแตอยางใด
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี -

-๖-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
5.1 เรื่อง การมอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
ผวจ.สส.
จังหวัดสมุทรสงครามไดมีคําสั่งที่ 1933/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง
มอบหมายภารกิจ การจั ด พิธี ถวายดอกไมจั นทน ณ วั ดเพชรสมุทรวรวิ ห าร ให แกส ว น
ราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเริ่มภารกิจอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่มารวม
พิธีถวายดอกไมจันทน ดังนี้
ลําดับที่
ลําดับขั้นตอน/สถานที่
1 จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความ
ปลอดภัย

-

2

ตรวจความปลอดภัยบริเวณพิธีตาม
พื้นที่รับผิดชอบ

3

การอํานวยการจราจรและจัดเตรียม
เสนทางกรณีเหตุฉุกเฉิน
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การเดินทางจากบานพักอาศัยมายังจุด
จอดรถยนตที่กําหนด
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และขนสงประชาชนมารวมพิธี

4
5

6

อํานวยความสะดวก ณ บริเวณที่จอด
รถยนตที่กําหนด

7

เชิญหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ
เขาประจําที่นั่งในเต็นทขาราชการ/
พระสงฆ
นําทางประชาชนเขาสูเต็นทประชาชน
และดูแลอํานวยความสะดวกให
ประชาชน / บริเวณทางเขา
จัดประชาชนเขาที่นั่งในเต็นทประชาชน
/ จัดลําดับที่นั่ง / อํานวยความสะดวก
จัดแถวใหประชาชนขึ้นถวาย

8
9

-

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม
กองบังคับการควบคุมสวนหนา มณฑลทหารบกที่ 16
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสงคราม
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
กองบังคับการควบคุมสวนหนา มณฑลทหารบกที่ 16
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

-

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
ผูบริหาร อปท. / ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน)
จิตอาสา
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
ผูบริหาร อปท. / ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน)
จิตอาสา
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม
- สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
- อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
- สวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวม 10 สวนราชการ/หนวยงาน
- อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
- สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม

-๗-

ลําดับที่

ลําดับขั้นตอน/สถานที่
ดอกไมจันทนตามลําดับและเปนไป
ดวยความเรียบรอย รวดเร็ว

10

แจกเครื่องดื่มใหแกประชาชน /เต็นท
อาหาร-เครื่องดื่ม และบริเวณรอบ
นอกเต็นท

11

ดูแลอํานวยความสะดวกดานสถานที่
บริเวณพิธีในภาพรวม จัดเตรียมหอง
สุขา การจัดเก็บขยะ และการรักษา
ความสะอาดในบริเวณพิธี
แจกอาหารใหแกประชาชน /เต็นท
อาหาร

12

13
14

15

16
17

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
- สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
- สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
- อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
- สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 5 สวน
ราชการ/หนวยงาน
- หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
- โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม
- เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
- จิตอาสา

- อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
- เหลากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
- สวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
รวม 5 สวนราชการ/หนวยงาน
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กําหนดจุดการเดินขึ้นพระเมรุมาศ
- สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
จําลอง
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
การวางระบบ ขั้นตอน บุคลากรในการ - ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
ลําเลียงดอกไมจันทนจากอาคาร
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดเก็บมายังจุดแจกดอกไมจันทน
- จิตอาสา
ใหแกประชาชน ณ พระเมรุมาศ
จําลอง
การวางระบบ ขั้นตอน บุคลากรในการ - ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
ลําเลียงดอกไมจันทนที่ประชาชนถวาย - สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และ
แลว จากพระเมรุมาศจําลอง มายัง
สถานศึกษาในสังกัด
เต็นทจัดเก็บดอกไมจันทนดานหลัง
- สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
พระเมรุมาศจําลอง
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นําดอกไมจันทนที่ประชาชนถวายแลว เขต 10 สาขาสมุทรสงคราม
จัดเก็บในกลอง และเก็บรักษาในเต็นท - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ดานหลังพระเมรุมาศจําลอง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ และ - อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
คนชราในการถวายดอกไมจันทน
- สวนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รวม 3 สวนราชการ/หนวยงาน

-๘-

ลําดับที่
ลําดับขั้นตอน/สถานที่
18 แจกแผนพับที่ระลึกและหนังสือ
พระมหากษัตริยยอดกตัญู
19 นําทางประชาชนที่ไดรับแผนพับที่
ระลึกและหนังสือแลวออกจากบริเวณ
พิธี /บริเวณทางออก
20

21
22

-

การกําหนดขั้นตอน พิธีการ ในการนํา ดอกไมจันทนที่ประชาชนถวายแลว
เขาสูเตาเผา และรับผิดชอบงาน
เผาดอกไมจันทน
ดําเนินการดานพิธีการและพิธีสงฆ
การจัดแสดงมหรสพ และนิทรรศการ -

23

ดูแลการเดินทางของประชาชนทาง
น้ํา/ทาเรือ

24

ประชาสัมพันธขอมูลสําคัญให
ประชาชนที่มารวมพิธีทราบ
ดูแลใหบริการดานการแพทย การ
สาธารณสุข

25
26

อํานวยความสะดวกดานไฟฟาแสง
สวางและรถสองสวางในบริเวณพิธี

27

ไฟทางสองสวางถนนสายหลัก และ
สายรอง

มติที่ประชุม

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงานหลัก)
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (หนวยงาน
หลัก)
สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

- สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (หนวยงาน
หลัก)
- เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม
-

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสงคราม
- แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
- แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ (อบต.)

สํ า หรั บ การดู แ ลอํ า นวยความสะดวกให แ ก ป ระชาชน ขอเน น ย้ํ า ให ข า ราชการ
เจ าหน าที่ ผูป ฏิ บัติ ห น าที่ ปฏิ บั ติภ ารกิจ ด วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามขั้น ตอน
โดยใชกิริยาวาจาสุภาพ
รับทราบ

-๙-

5.2 เรื่อง งานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง
ปลอดภัยไรซึ่งแอลกอฮอล ประจําป 2560
(องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม)
ผูแทน นายก อบจ.สส. องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง
กาบกลวยเมืองแมกลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไรซึ่งแอลกอฮอล ประจําป
2560 ระหวางวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดภุมรินทรกุฎีทอง และอุทยาน ร.2
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหสืบทอด
และคงอยูตลอดไป โดยวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จะมีพิธีเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ
อัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมพิธีดังกลาว
ผอ.ททท.สนง.สส.
มีการสนับสนุนงบประมาณรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมไหลเรือไฟ สาธิตการทํากระทงกาบกลวย
ผวจ.สส.
ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานกับ ททท.สํานักงาน
สมุทรสงคราม ดําเนินการประชาสัมพันธงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลองฯ
ใหชัดเจนและทั่วถึง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 เรื่อง โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ประจําป
งบประมาณ 2561
(ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม)
ปลัดจังหวัดฯ
การดํ า เนิ น โครงการบํ าบั ด ทุ กข บํ า รุ งสุ ข สร า งรอยยิ้ มให ป ระชาชน เพื่อความ
ปรองดองสมานฉั น ท ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ป ง บประมาณ 2561 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 19
ตุ ล าคม 2560 ณ วั ดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู ที่ 5 ตํ าบลแควออม อําเภออัมพวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม โดยไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
1. การประชุม/พบปะประชาชน เพื่อแจงขอราชการสําคัญ ๆ ใหทราบ
2. การมอบเงินสงเคราะหผูยากไร
3. การมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใหกับผูดอยโอกาส จํานวน 100 คน
4. การใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาชน
รวม 61 หนวยงาน
สําหรับโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนเพื่อ
ความปรองดองสมานฉั น ท ” ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ป ง บประมาณ 2561 กํ า หนดใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบางกลวย หมูที่ 4 ตําบลโรงหีบ อําเภอบาง
คนที 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

- ๑๐ -

5.4 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2560
(สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม)
คลังจังหวัดฯ
ขอรายงานผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ป 2560 ตั้ ง แต ต น
ปงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้
งบประมาณที่สวนกลางจัดสรรใหจังหวัด
หนวย : ลานบาท
การเบิกจาย
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
รายการ
เงินงบประมาณ PO
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
จํานวนเงิน รอยละ
รอยละ
รอยละ
รายจายประจํา
736.36 2.48
735.42
99.87
98.00
1.87
4
รายจายลงทุน
924.51 151.27 761.24
82.34
87.00
-4.66
42
รายจายภาพรวม
1,660.87 153.75 1,496.66
90.11
96.00
-5.89
54
ในสวนของจังหวัดที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
การเบิกจาย
รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

23.16 0.95
194.87 92.24
218.03 93.19

จํานวนเงิน

รอยละ

20.62
97.00
117.62

89.03
49.77
53.94

หนวย : ลานบาท
เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 4 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
รอยละ
รอยละ
98.00
-8.97
38
87.00
-37.23
72
96.00
-42.06
74

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

งบประมาณ
287.15
27.48
314.63

เบิกจาย
284.58
21.48
306.06

รอยละ
99.10
78.17
97.28

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

แผนการจัดซื้อจัดจางสวนราชการใดที่ยังไมไดดําเนินการขอใหดําเนินการใหแลว
เสร็จสงใหสํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
รอง ผวจ.สส.
ฝากสํานักงานคลังจังหวัด กรณีผูวาราชการจั งหวัด ฯ มอบอํานาจใหหัวหนา
(นายรังสรรค ตันเจริญ)สวนราชการขอใหรายงานผลการจัดซื้อจัดจางใหผูบังคับบัญชาทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๑๑ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 เรื่อง รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.2 เรื่อง ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.3 เรื่อง สรุปผลรายไดการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
6.5 เรื่อง สถานที่ที่จําหนายเนื้อสัตวที่ไดรับการรับรองตามโครงการเนื้อสัตวปลอดภัย
ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

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

