รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมแมกลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
*******************
ผูมาประชุม
1. นางสุกานดา
2. นายยงยุทธ
3. นายประจินต
สํานักนายกรัฐมนตรี
4. พันเอก จิระโรจน
5. นายอภิชาญ
กระทรวงกลาโหม
6. พันเอก สุรจิตร
กระทรวงการคลัง
7. นางกนิษฐา
8. นางสาววราภรณ
9. นางสาวสิริรัฐ
10. นางสาวนิภา
11. นางมนตศรัณย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
12. นายคมสันต
13. นายสาคร

วรเชษฐบัญชา
สิงหธวัช
ธารศิริสิน

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

กองวารี
ปานปรีชา

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม (ท)
ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม

เสมประวัติ

สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ทะมา
ลิ้มทรัพย
รัตนศักดิ์ชัยชาญ
ทับทิมทอง
ผลเจิม

ธนารักษพื้นที่สมุทรสงคราม
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) นายดานศุลกากรแมกลอง
(แทน) สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม

สุมะนาถ
หอมวัฒนวงศ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานสมุทรสงคราม

14. นางวาสนา
สุขเกษม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
15. นางปนนัดดา
วงศภูมิ
16. นายชัยฉัตร
แยมเมฆ
17. นางสาวกุลจิรา
โฉมไสว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
18. นางสาวสายสุณี
ปนพงษ
19. นายประโชติ
นิลรัตน
20. นางสาวฐิติทิพย
ดวงเงิน
21. นายชาติชาย
ยิ้มเครือ
22 นางปารณีย
ลมกิ่ง
23. นางชุติมา
เชาวลิต
24. นายสุรชัย
นํานาผล
25. นางสาวศิริพร
บุญเพ็ญ
26. นายอํานาจ
ศิริเพชร
27. นายชัยยันต
อยูศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม
สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรสงคราม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
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กระทรวงคมนาคม
28. นายอดิเรก
แตงทอง
29. นายฐาปกรณ
บุญเกิด
30. นายกิตติ
ทรัพยประสม
31. นายธันว
สินธวาลัย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
32. นายสมเกียรติ
พรมปญญา
33. นางลํายอง
เจริญชมน
34. นายรชต
ทรัพยแตง
35. นายอดิเรก
อินใจ
36. นายยุทธนัย
ราชบัณฑิต
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
37. นางปราสัย
อําพันฉาย
38. นายปรีชา
ประจันทร
กระทรวงพลังงาน
39. นางสาวนิตยา
คุมรักษา
กระทรวงพาณิชย
40. นายกฤษฎา
อินทชาติ
กระทรวงมหาดไทย
41. นายสุเมธ
ธีรนิติ
42. นายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ
43. นางสาวเบญจมาศ วงษสุวรรณ
44. นางอารียวรรณ
จันทรกระจาง
45. นางสาวพรรณทิพย เปยมพุทธากุล
46. นายทรงเกียรติ
เชาวนโอภาส
47. นายมานิต
สําลีพันธ
48. นายธีระ
49. นายณัชวันก
50. นายณัฐภัทร
51. นายชาญเลิศ
52. นางรจนา
53. นายสุขเกษม
54. นายสุรศักดิ์
55. นายเสวก
56. นายอิทธิพงศ
57. นายสุรศักดิ์
58. นางจิรกานต
59. นายสมจิตต
60. นางภชนก

ขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามบุญเกิด
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3
ผูอํานวยการศูนยปาไมสมุทรสงคราม
(แทน) หัวหนาสถานีพัฒนาทรัพยากรปายชายเลนที่ 7
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
(แทน) พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
พาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม

ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม
เหลียวสุธีร
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
อัลภาชน เตชะสน นายอําเภออัมพวา
เอมออน
นายอําเภอบางคนที
อําไพวรรณ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชูสกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
โงวสกุล
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
ภิญโญภาวสุทธิ (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
ภมร
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม
ถาวรพิชิตพงศ
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
โรจนประดิษฐ
นายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก
แทนทรัพย
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
ลัดดาวัลย
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
สัตยวินิจ
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบางยี่รงค
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61. นายปราโมทย
กระทรวงยุติธรรม
62. นายสนทยา
63. นายนพพร
64. นายนพพร
65. นายอํานาจ
66. นางสาวจรูญ
กระทรวงแรงงาน
67. นางชะลอศรี
68. นายนิสัย
69. นายสราวุธ
70. นางศรัณยา
71. นางาสาวสุมาลี
กระทรวงวัฒนธรรม
72. นางสุชาดา
กระทรวงศึกษาธิการ
73. ดร.พิเชฐ
74. นายพิศิทธิ์
75. นายสมศักดิ์
76. นายพิพัฒน
77. นายธนัญชัย
78. นายโกศล
79. นายสุริยะ
80. นางสาวอมรภัค

คํากลัด

(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก

พูนขวัญ
บายแสง
บายแสง
วงศจา
แกวงาม

ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

บุญแกวสุข
สุขระ
สุขสวรรค
ดีพูน
สุวรรณเกตุ

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสมุทรสงคราม

ทุงหวา

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

โพธิ์ภักดี
แพงศรีนิธิศ

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการ สนง.สงเสริมสวัสดิการฯ และบุคลากรฯ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
สมุทรสงคราม
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา

บุญโพธิ์
ทุกขสูญ
ชัยวิริยะกุล
หลักเมือง
ชมศรีเมฆ
ปนกําลัง

81. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร
กระทรวงสาธารณสุข
82. นายสันทิต
83. นางสาวเอมอร

ทองเมือง

84. นายสุทธิพงษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
85. นางอทิตา
สํานักงานอัยการสูงสุด
86. นายจอมพงษ
87. นางอลิสา

ศิริมัย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5
สมุทรสงคราม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

กลิ่นสุวรรณ

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ภูพัฒนากุล
อภิบุณโยภาส

อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรสงคราม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

88. นายคมสัน

บุญยะสง
อุยยาหาญ

เพชรฉวี
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องคกรอิสระ
89. นางสวรรยา

รัตนราช

90. นายพงษพัชน
สายชางทอง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
91. นางสาวนิลุบล
รังสีธรรมานุกูล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
92. พล ต.ต. อาทิชา
เปาอินทร
93. พ.ต.ท.มนัส
พรอมศักดิ์สมาน
94. พ.ต.อ. ศิริชัย
ไชยดี
95. พ.ต.ท. สงัด
เบาแบบดี
96. พ.ต.ท. ชัยยันต
มวงเมืองแสน
97. พ.ต.ท. ศุภสรร
มวงศรี
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน
98. นายสุรวุฒิ
นอยนิมิต
99. นายนพพล
วัฒนสืบชัย
100. นางณัฐนันท
โพธิ์ผลิ
101. พ.อ.อ. พันธุพงศ กันทา
102. นายอาทิตย
วันหวาน
103. นางกานดา
พาเจริญ
104. น.อ.ทวี
เชื้อชูชาติ
ผูเขารวมประชุม
1. นายเชิดพงษ
จันจะนะ
2. นายวีรยุทธ
นิรมานวิธุโรจน

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
สมุทรสงคราม
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอัมพวา
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบางคนที
(แทน) สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ
(แทน) สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรยี่สาร
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
(แทน) โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม
(แทน) หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.สส.
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยกรบุคคล
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

3. นายราชัน
มีนอย
4. นายนฤชิต
วิมิตตนันทกุล
5. นางสาวภัทรภร
พุทธสีหกุล
6. นางสาวสกุลณา
อินกับจันทร
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี
2. ผูอํานวยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7
3. หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก
5. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
6. ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.จังหวัดสมุทรสงคราม

5
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

เมื่อผู เขาร วมประชุ มพรอมกันแล ว ทุกทานร ว มสวดมนต พรอมกัน จากนั้ น ผูว าราชการจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
กอนระเบียบวาระการประชุม
1. พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแมบานมหาดไทย ประจําป 2562
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
สมาคมแม บ า นมหาดไทย ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของ
ครอบครัวขาราชการกระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดใหมีการมอบทุนการศึกษาใหแก
บุตรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของสวนราชการ หรือหนวยงาน
รัฐวิส าหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดิน แดน โดย
จั ด สรรเงิน ทุน การศึ กษาให แ มบ านมหาดไทยจั ง หวั ด จั ง หวั ด ละ 20,000 บาท
ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผูสมควร
ไดรับทุนการศึกษาของสมาคมแมบานมหาดไทย ประจําป 2562 จํานวน 9 ทุน
โดยมีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. เด็กชายสุรนันท
อินกับจันทร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เด็กหญิงภัทรสุดา ใจหาญ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เด็กชายบัณฑิต เฮียะเครือ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
4. เด็กชายรณกร แสนพล
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
5. เด็กหญิงพรราวรรณ ทองเบ็ญจวัฒน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
6. เด็กชายธนพงศ เติมธนะศักดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
7. นางสาววรรษา คงสิงห
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
8. นายกันตกวี จันทรดี
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 2
9. นางสาวศิริญญา สุคนธล้ําเลิศ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
ในรูปแบบของวีดิทัศน
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอ VTR กิจกรรมของจังหวัด
สมุทรสงครามในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562 ระยะเวลา 15 นาที
1.3 ขอราชการของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- หลักราชการ 10 ประการ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธ “หลักราชการ” ซึ่งถือไดวา
เปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการที่สําคัญยิ่งสําหรับขาราชการพึงยึดถือเปน
แนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถ
2. ความเพียร
3. ความมีไหวพริบ
4. ความรูเทาถึงการณ
5. ความซื่อตรงตอหนาที่
6. ความซื่อตรงตอคนทั่วไป
7. ความรูจักนิสัยคน
8. ความรูจักผอนผัน
9. ความมีหลักฐาน
10. ความจงรักภักดี
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- การเตรียมความพรอมในพิธพี ลีกรรมตักน้าํ ศักดิ์สิทธิ์ พิธเี สกน้ําอภิเษกและน้ํามุรธาภิเษก
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงมหาดไทย แจงใหทุกจังหวัดทั่วประเทศ สํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชน
เคารพเลื่อมใส แหลงน้ําสําคัญของจังหวัดหรือแหลงน้ําที่เคยใชทําน้ําพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์
ทู ล เกล า ฯ ถวาย ในพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนพรรษา 80 พรรษา เมื่ อ วั น ที่ 5
ธันวาคม 2550 สําหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ํา โดยนําไปประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต
ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถหรือพระวิหารสําคัญของจั งหวัด โดยจะแบงน้ําเป น 2 สว น ไดแก
น้ําสรงมุรธาภิเษก และน้ําอภิเษก
น้ําสรงมุรธาภิเษก มาจาก สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ และแมน้ําสายสําคัญ 5 สาย ไดแก
สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ ประกอบดวย สระแกว สระคา สระยมนา สระเกษ ตักที่
ตําบลสระแกว จังหวัดสุพรรณบุรี
แมน้ํา สายสําคัญ 5 สาย ไดแก
1. แมน้ํ าบางปะกง ตั กที่ บึ ง พระอาจารย ตํ า บลพระอาจารย อํา เภอองครั ก ษ
จังหวัดนครนายก
2. แมน้ําปาสัก ตักที่บริเวณบานทาราบ ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
3. แมน้ํ าเจ าพระยา ตั กที่บริ เวณปากคลองบางแกว ตํ าบลบางแกว อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง
4. แมน้ําราชบุรี ตักที่บริเวณสามแยกคลองหนาวัดดาวดึงษ ตําบลบางชาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
5. แมนาเพชรบุรี ตักที่บริเวณทาน้ําวัดทาไชยศิริ ตําบลสมอพรือ อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี
น้ําอภิเษก ไดจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด
ในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2562 โดยมี ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เป น
องคประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบเรื่องคณะกรรมการฝายจัดพิธีการงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
จั ด ทํ า น้ํ า อภิ เ ษกของจั ง หวั ด เพื่ อ นํ า ไปประกอบพิ ธี เ สกน้ํ า อภิ เ ษกในการพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกตอไป โดยใหจังหวัด เตรียมความพรอมดังนี้
1. วัน เสาร ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ 11.52 น. - 12.38 น. พิธีพลี กรรมตั กน้ํ า
ศักดิ์สิทธิ์ และน้ํามุรธาภิเษกจากแหลงน้ําของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สามแยกคลองหนาวัด
ดาวดึ ง ษ ตํ า บลบางช า ง อํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
โดยมี ร องปลั ด
กระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน เพ็ญพาส) เปนประธานในพิธีฯ รวมกับผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม
2. วันจันทรที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ 17.10 น. - 22.00 น. พิธีเสกน้ําอภิเษก และ
น้ํ า มุ ร ธาภิ เ ษก เจริ ญ พระพุ ท ธมนต ณ พระอุ โ บสถวั ด เพชรสมุ ท รวรวิ ห าร อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน เพ็ญ
พาส) เปนประธานในพิธีฯ รวมกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
3. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ฤกษ 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษกและ
น้ํ า มุ ร ธาภิ เ ษก ณ พระอุ โ บสถวั ด เพชรสมุ ท รวรวิ ห าร อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน เพ็ญพาส) เปนประธานในพิธีฯ
รวมกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
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4. วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญคนโทน้ําอภิเษก
และคนโทน้ํามุรธาภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จั งหวั ด สมุท รสงคราม มีคํ าสั่ งที่ 302/2562 ลงวั น ที่ 20 กุม ภาพัน ธ 2562 เรื่ อ ง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม และเชิญประชุม
คณะกรรมการ ฯ แล ว เมื่อวั น ที่ 25 กุมภาพัน ธ 2562 ณ ห องประชุมชั้ น 5 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายภารกิจแกสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเสกน้ําอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอไป
- กรณีผลกระทบจากฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามเปนหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปญหาการไดรับผลกระทบจาก
ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยชวงที่มีปริมาณฝุนละอองสูงสุดของจังหวัดเรา คือระหวาง
วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งมีคา PM 2.5 อยูที่ระดับ 60 - 70 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
และคาดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยูที่ระดับ 130 - 160 โดยประมาณจากนั้นคุณภาพอากาศของ
จังหวัดดีขึ้นโดยลําดับ ปจจุบันคา PM 2.5 อยูที่ระดับ 20 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และคา AQI
เท ากั บ 60 เท า นั้ น ซึ่ ง การที่ เ รากลั บ มามี อ ากาศดี เ ช น เดิ ม แม ว า ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะ
ปรากฏการณธรรมชาติ แตอีกหลายสวนมาจากการที่เราไดรวมแรงรวมใจกันทําการปองกัน
แกไขที่ตนตอของการเกิดฝุนควัน อาทิ การขอความรวมมืองดการเผา การตรวจจับควันดํา
ทั้งยานพาหนะทางบกและทางน้ํา การใหบริการตรวจเช็คเครื่องยนตที่เสื่อมสภาพ การฉีดพน
ละอองน้ํา การฉีดลางทําความสะอาดถนน และสถานที่ตางๆ การควบคุมมาตรฐานการปลอย
ควั นจากโรงงานอุต สาหกรรม นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการดานการเฝาระวั ง แจ งเตื อนให
ประชาชนดูแลสุขภาพ และการประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจแกประชาชนจนนําไปสู
ความสําเร็จ
จังหวัดจึงขอขอบคุณทุกๆ หนวยงานทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเปน
อยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวา เราจะมีความรวมมือกันในลักษณะนี้อีก หากมีปญหาดานอื่นๆ
เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามของเรา
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ.2562
ขอความรวมมือสวนราชการ หนวยงาน ประชาสัมพันธและรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง ในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
- การเสริมสรางการรับรูใหกับประชาชน
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการสรางการรับรูแกประชาชนระดับชุมชนและ
ทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล โดยใหแตละสวนราชการ
จัดทําและสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาตรการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน และการแจงเตือนภัยตาง ๆ ใหเปนภาษาที่กระชับและ
เขา ใจง าย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได กํา หนดแนวทางสร า งการรั บ รู สู ชุ มชน ผ านกลไกการ
ขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยทุกระดั บดวยชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน เวที
ประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผานวิทยุและโทรทัศนเครือขาย
กรมประชาสั ม พั น ธ วิ ท ยุ ชุ ม ชน การสื่ อ สารด ว ยระบบออนไลน เช น Facebook,
Line และ YouTube เป น ต น รวมถึงการสื่อสารผ านหอกระจายขาวที่ใช การอยู ในปจ จุ บั น
จํานวน 72,687 หมูบาน เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และไดรับขอมูล
ประกอบการตัด สินใจ เพื่อเขามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒ นาพื้นที่ ซึ่งเป นไปตาม
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แนวทาง “ประชารัฐ” ที่ตองการใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
การศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปนโอกาสในการพัฒนาตนเองของ
ประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน
- การบูรณาการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง
ดวยในคราวประชุ มคณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 12 กุมภาพันธ 2562 นายกรั ฐมนตรี มีขอ
สั่งการที่เกี่ยวของกับจังหวัด ในดานประเด็นเศรษฐกิจ ดังนี้
เรง การประสานและบูร ณาการบริห ารจัด การน้ํ า เพื ่อ รองรับ สถานการณน้ํ า ในฤดู แล ง
ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเรงประสานงานและบูรณาการ การบริหารจัดการน้ํากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับสถานการณน้ําในฤดูแลงที่กําลังมาถึง ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรง
ดําเนินการบูรณะฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ ในพื้นที่ใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชประโยชนไดอยาง
เต็มศักยภาพ รวมทั้งใหรณรงคสร างความตระหนั กรูแกประชาชนและเกษตรกรในการใชน้ํ า
อยางประหยัด โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภคเปนลําดับแรก
และใหควบคุมดู แลการบริหารจั ดการปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรอยางเหมาะสม โดยขอความร วมมือ
เกษตรกรใหหลีกเลี่ยงการทําการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานดวย
จังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการแจงสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และอําเภอทุก
อําเภอ พิจารณาดําเนินการตามขอสั่งการในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการ และรายงานใหจังหวัด
สมุทรสงครามทราบดวย
- การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
ขอให ส ว นราชการ หน ว ยงาน เร งรั ด การเบิ กจ ายงบประมาณให เ ป น ไปตามเป าหมาย
ที่กําหนดไว
ขอราชการของรองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายประจินต ธารศิริสิน)
- พิ ธี พ ลี ก ร ร ม ตั ก น้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พิ ธี เ ส ก น้ํ า อ ภิ เ ษ ก แ ล ะ น้ํ า มุ ร ธ า ภิ เ ษ ก
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน รวมพิธีพลีกรรมตักน้ํา
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พิ ธี เ สกน้ํ า อภิ เ ษกและน้ํ า มุ ร ธาภิ เ ษก ในระหว า งวั น ที่ 6 – 9 เมษายน 2562
รายละเอียดกําหนดการ จังหวัดสมุทรสงครามจะไดแจงใหทราบตอไป
- การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
กรณีมีส ว นราชการที่ยั งเบิกจ ายงบประมาณไมเ ป นไปตามเปาหมายที่กําหนด ขอความ
รวมมือหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน ดําเนินการใหเรียบรอย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง การทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2562
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม)
พัฒนาการจังหวัดฯ
ดวยกระทรวงมหาดไทย ได มอบหมายใหจั งหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทอดผาป า
หารายได ส มทบกองทุน พัฒ นาเด็ กชนบท ในพระราชู ป ถัมภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนกองทุนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กกอน
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ปลัดจังหวัดฯ
มติที่ประชุม
คลังจังหวัดฯ

วัย เรี ยนอายุ ตั้งแต แรกเกิดถึงหกป ที่ครอบครั วยากจนและด อยโอกาส ตลอดจนสนั บ สนุ น
กิจ กรรมการพัฒ นาเด็ กในกรณีที่ ภ าครั ฐ มี ไม เ พีย งพอ จั ง หวั ด สมุ ทรสงครามกําหนดจั ด พิ ธี
ทอดผ า ป า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทฯ จั ด กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งจากพิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจาและงานวันขาราชการพลเรือน
ประจํ า ป 2562 ในวั น อาทิ ต ย ที่ 31 มี น าคม 2562 ตั้ ง แต เ วลา 08.30 น. เป น ต น ไป
ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหการดําเนินการจัด
กิจกรรมทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความ
รวมมือสวนราชการ หนวยงาน รวมเปนเจาภาพ และเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินและ
รวมทอดผาปาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว
รับทราบ
3.2 เรื่อง โครงการเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2562
(ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม)
การจัดกิจกรรมโครงการสรางเสริมความจงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2562 กําหนดจัดในวันที่ 21 มีนาคม
2562 ณ วัดหนองกะพง หมูที่ 5 ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รับทราบ
3.3 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562
(สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม)
ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป พ.ศ.2562
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ ดังนี้
งบประมาณที่สวนกลางจัดสรรใหจังหวัด
(หนวย : ลานบาท)
การเบิกจาย

รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

364.82 4.84
880.95 410.99
1,245.77 415.84

จํานวนเงิน
195.83
211.69
407.52

เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 2 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
รอยละ
รอยละ
รอยละ
53.68
57.00
-3.32
39
24.03
45.00
-20.97
27
32.71
54.00
-21.29
46

ในสวนของจังหวัดที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
การเบิกจาย
รายการ
รายจายประจํา
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม

เงินงบประมาณ

PO

10.64 0.15
174.80 67.92
185.44 68.07

จํานวนเงิน
3.74
5.69
9.43

(หนวย : ลานบาท)

เปาหมาย
สูง/-ต่ํา
เบิกจายได
ไตรมาส 2 กวาเปาหมาย
ลําดับที่
รอยละ
รอยละ
รอยละ
35.16
57.00
-21.84
4
3.25
45.00
-41.75
23
5.08
54.00
-48.92
55
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ขนสงจังหวัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
รับทราบ
3.4 เรื่อง ศูนยราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC)
(สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม)
สํานักงานขนสงจังหวั ดสมุทรสงคราม ได รับ การรับ รองมาตรฐานศูนย ราชการสะดวก
ประจําป 2561
ศูนยราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC เปนหนวยงานที่
ใหบริการประชาชนที่มุงเนนการอํานวยความสะดวกโดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการ
ทํางานรวมกัน สงมอบบริการดวยใจ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึง
งาย ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอบริหารของภาครัฐ
“สะดวก” เห็นไดจากการใหบริการกอนที่ผูรับบริการจะเขาถึงบริเวณจุดใหบริการ ซึ่งเปน
บริเวณที่มีการออกแบบการบริการหรือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการสามารถดําเนิน
กิจกรรมเบื้องตนกอนเขาสูจุดบริการได เชน ระบบการจัดคิว การจัดใหมีนั่งพักรอ การจัดทําสื่อ
ใหขอมูล การชวยเหลือ ใหคําแนะนําแบบฟอรมที่เขาใจงาย เปนตน
“รวดเร็ว” เห็นไดจากการใหบริการตั้งแตเจาหนาที่เริ่มดําเนินการใหบริการจนถึงสิ้นสุด
การใหบริการ เชนการใหบริการในจุดบริการเดียวกัน หรือการบริการที่เกี่ยวของกันถูกจัดใหอยู
ในบริเวณใกลเคียงกัน ดวยความเหมาะสม มีความทันสมัย และสะอาดตา การจัดเครื่องมือ –
อุปกรณ และเอกสาร/แบบฟอรมที่เพียงพอกับการใหบริการ การดําเนินการใหบริการมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว และตอบสนองคําขอหรือขอรองเรียนของประชาชนที่มารับบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีที่เกิดเหตุการณเฉพาะหนา รวมทั้งระบบสนับสนุนการใหบริการ ไดแก ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หรือความคิดริเริ่มใหม ๆ
“เขาถึงงาย” เห็นไดจาก การจัดสถานที่และพื้นที่บริการ เพื่อการเดินทางของประชาชน
ผูรับบริการไปยังสถานที่และพื้นที่บริการไดงาย และไมเปนภาระของประชาชน เชน สถานที่
ใหบริการตั้งอยูในเสนทางที่มีระบบขนสงสาธารณะ จุดบริการตั้งอยูบริเวณชั้น 1 เขาออกหรือ
สังเกตเห็นไดโดยงาย และการกําหนดพื้นที่เฉพาะสําหรับสตรี คนชรา และผูพิการ เปนตน
ระบบการใหบริการ มี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ระบบกอนเขาสูจุดใหบริการ
1.1 ศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
1.2 งานบริการ
1.3 เวลาเปดใหบริการ
1.4 สถานที่บริการ
1.5 พื้นที่ใหบริการ
1.6 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
1.7 ระบบคิว จุดแรกรับ
1.8 การออกแบบระบบงาน
1.9 การจัดสรรบุคลากร
2. ระบบจุดใหบริการ
2.1 บุคลากรดานการบริการ
2.2 ระบบการประเมินความพึงพอใจ
2.3 คุณภาพการใหบริการและการจัดการขอรองเรียน
2.4 ชองทางการใหบริการ
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ผูแทน ผอ.กกต.ฯ

3. ระบบสนับสนุนการใหบริการ
3.1 ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
3.2 การแกปญหาที่ทาทาย
3.3 การทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน
3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดอบรมเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
3.5 บุคลากรดานเทคนิค
3.6 การจัดทําระบบฐานขอมูล
3.7 การออกแบบระบบสารสนเทศ
3.8 การบูรณาการวางแผนระบบ
3.9 การพัฒนาระบบ การใหบริการ Online
3.10 การพัฒนาระบบ Call center (ถามี)
3.11 การบริหารความตอเนื่องในการใหบริการที่จําเปน
รับทราบ
3.5 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ.2562
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม)
ขอมูลพื้นฐานดานการเลือกตั้ง
จํานวนประชากร รวม 193,791 คน
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) รวม 193,902 คน
จํานวนหนวยออกเสียง 273 หนวย
จํานวนหนวยเลือกตั้ง 260 หนวย
จํานวนเขตเลือกตั้ง ส.ส. 1 เขต
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2557 (แบบแบงเขต) จังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวนผูมาใชสิทธิ
- ผูมีสิทธิ 147,669 คน
- ผูมาใชสิทธิ 114,546 คน
- รอยละ 77.57
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทย หรือกรณีเปลี่ยนแปลงสัญชาติตองไดรับสัญชาติไทยไมนอยกวา 5 ป
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเอกตั้งไมนอยกวา 90 วัน
ลักษณะตองหาม
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายศาล
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 2562 จะเสียสิทธิทางการเมือง ดังตอไปนี้
1. สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กํานัน และผูใหญบาน
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3. สิทธิดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรับสภาฝายการเมือง
4. สิทธิดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ผูบ ริ ห าร ประธานที่ป รึ กษาผู บ ริ ห ารทองถิ่น ที่ป รึ กษาผู บ ริ ห ารทองถิ่น หรื อคณะที่ป รึ กษา
ผูบริหารทองถิ่น
เลือกตั้งลวงหนา ส.ส.
วันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
- นอกเขตเลือกตั้ง ใชสิทธิเลือกตั้งที่ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- ในเขตเลือกตั้ง หองประชุมอําเภอทุกแหง
รายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เขต 1 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน
ทั้งสิ้น 27 คน
ระเบียบการติดปายหาเสียงของผูสมัคร
ปายหาเสียงขนาด 30 x 42 เซนติเมตร จํานวน 10 เทาของจํานวนหนวยเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้ง สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่
ทําการหมูบานหรือชุมชน ตามความเหมาะสม
ปายโฆษณาหาเสียงผูสมัคร ขนาดกระดานไมอัด 130 x 245 เซนติเมตร ใหผูสมัคร
จัดทําปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจํานวนไมเกิน 2 เทา ของจํานวนหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
การสนับสนุนการหาเสียงแบบอื่น ๆ
การหาเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงสมุทรสงคราม : FM 107.5 กรมเจาทา ไมเกิน
5 นาที
การดําเนินการกรณีไมสุจริตและเที่ยงธรรม
กอนประกาศผล กกต. มีอํานาจ 1. เลือกใหม ยังลงสมัครได 2. ระงับสิทธิสมัคร 1 ป
หลังประกาศผล กกต. ยื่นศาลกีฎา มีอํานาจ 1. เพิกถอนสิทธิสมัครตลอดไป 2. เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 20 ป
รับทราบ

3.6 เรื่อง การบูรณาการบริหารจัดการน้ํา เพื่อรองรับสถานการณน้ําในฤดูแลง
ผูแ ทน หน.สนง.ปภ.จ.สส.สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สมุท รสงคราม ได จั ด ประชุ ม การ
เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 โดยจะไดดําเนินการเตรียมความพรอมใน
การชวยเหลือประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใหมีการเฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิด ติดตามสถานการณสภาพอากาศ
ผูแทน สนง.ทสจ.สส.

สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จะได จั ด เตรี ย มเครื่ องจั กร เครื่ องมื อ
เครื่องสูบน้ํา ไวเพื่อชวยเหลือบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําของประชาชน

ผอ.โครงการชลประทาน การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562
1. เตรียมอาคารชลประทานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
2. ปรับระดับ ปตร. เพื่อกักเก็บน้ําไวในคลองสายตาง ๆ
3. การเปด-ปดประตูทั้ง 19 แหง ตามขอตกลง JMC เพื่อปองกันน้ําเค็ม
4. ตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําแมกลอง เฝาระวังความเค็มรุกเขาพื้นที่การเกษตร
5. เตรียมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เชน รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
6. เฝาระวัง และประสานการบริหารจัดการน้ํากับสํานักงานชลประทานที่ 13
7. ขอความรวมมือทุกภาคสวนใชน้ําอยางประหยัด
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เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
4.1 เรื่อง รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
4.2 เรื่อง ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
4.3 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
(สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 กิจกรรมเสวนายามเชา
จังหวั ดสมุทรสงคราม กําหนดจัด กิจกรรมเสวนายามเชา ประจํ าเดื อนมีน าคม 2562
ในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บานทายหาด รีสอรท แอนด วอเตอร
สปอรต โดยมีสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนเจาภาพ จึงขอเรียนเชิญสวน
ราชการและหนวยงานรวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
5.2 วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไดกําหนดจัดงานวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562 ในวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไดมีการวางพานพุมถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแหงมาตรฐานการ
ชางไทย จึงขอเรียนเชิญสวนราชการและหนวยงานรวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน

หน.สนจ.สส.

แรงงานจังหวัด

เลิกประชุม

เวลา 11.45 น.
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสกุลณา อินกับจันทร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายเชิดพงษ จันจะนะ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

