บัญชีแนบทาย
ที่ สค 0017.2/ว 2431

ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทํางานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 5/2559 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมทาจีน 502
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร
นายอําเภอกระทุมแบน
นายอําเภอบานแพว

ผูรับ

รายงานการประชุมคณะทํางานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ผูมาประชุม
1. นายณรงคศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานการประชุม
2 นางสาวสุริษา ราชนอก แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
3. นางอังคณา
ชิตะติตติ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายรัชตพล มีลาภ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
5. นางเย็นตา ครุวรรณ คลังจังหวัดสมุทรสาคร
6. นางลัดดา จริยเวทย
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร
7. นางศริญญา ลาปา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสาคร
8. นายวิษณุ อยูดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายสัณหพจน วุฒิวงศวัฒนา
เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร
10. น.ส.รัสรินทร
อธิอารยะพงศ
แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
11. นายไพโรจน หนายมี แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
12. นายพงศภัค
ชวยรอด แทน
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
13. น.ส.ศรัญญา จิราพิพัฒน แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดสมุทรสาคร
14. นายนัฐพล ประสพบัว
แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
15. นางสุกัญญา
ศรีอันประเสริฐ แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
16. ส.ต.ต.หญิงวรรวิรัก ตันตินิมิตสิริกุล แทน แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
17. นายปญญา จันทรวินิจ
แทน นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร
18. นายเอกพงษ ศิริพันธ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.สค.
19. น.ส.พัชริดา
ดํารงคุณาวุฒิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.สค.
20. น.ส.นฤมล คงคาชวย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.สค.
ผูไมมาประชุม
1. พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
2. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
3. นายอําเภอกระทุมแบน
4. นายอําเภอบานแพว
ผูมาเขารวมการประชุม
1. น.ส.พัชรา
ผองใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. น.ส.ภคมน ยี่สุนเทศ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
3. น.ส.ทียารัชต นิลนัครา ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
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4. นางสิรินาภ สหัสนัยน สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร
5. น.ส.นภัสวรรณ ปนประดับ สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร
6. นางสารีย แกวเมฆ สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
7. นางอุบล ศรีประเสริฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
8. นางสาวอัมพร มาบรรดิษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เริ่มประชุม เวลา 1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง

4.00 น.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดสมุทรสาครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของจังหวัด จํานวน 30 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณ 218,081,300 บาท
โดยมีหนวยดําเนินงาน 17 หนวยงาน และงบประมาณของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 2 จํานวน9 โครงการ งบประมาณ88,608,535บาท โดยมีหนวยดําเนินงาน
7 หนวยงาน ซึ่งจะไดมีการติดตามผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณ
ตามระเบียบวาระ ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะทํางานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2559
เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ฝายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครไดจัดประชุมคณะทํางานเรงรัดฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมขางตน
โดยมีจํานวน 4 หนา ขอนําเรียนคณะทํางานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของจังหวัดสมุทรสาคร (ขอมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

ฝายเลขานุการฯ

จั งหวัดสมุทรสาครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ป ระจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255 9 จํานวน 30 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณ
218,081,300.00 บาท โดยมีหนวยดําเนินการ 1 7 หนวยงาน มีผลการเบิกจาย
เปนเงิน 171,905,028.33 บาท คิดเปนรอยละ 78.83
3.1.1 งบลงทุน จํานวน 10 โครงการ 35 กิจกรรม (50 รายการ)
งบประมาณ 168,808,761.00 บาทดําเนินการแลวเสร็จ 29 รายการ อยูระหวาง
ดําเนินการ 11 รายการ มีผลการเบิกจายเปนเงิ น 129,916,667.00 บาท
คิดเปนรอยละ 76.96

มติที่ประชุม

- งบดําเนินงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตาม
แผน
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเครงครัด
3.1.2 งบรายจายประจํา
จํานวน 2 0 โครงการ งบประมาณ
49,272,539.00 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ
13 โครงการ มีผลการเบิกจายเปนเงิน 41,988,361.33 บาท คิดเปนรอยละ
85.22
จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ
32,694,439 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 28,922,626.49 บาท คิดเปน
รอยละ 88.46
- งบรายจายอื่น จํานวน 1 รายการ 6 กิจกรรม งบประมาณ
16,578,100.00 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 13,065,734.84 บาท คิดเปน
รอยละ 78.81
เห็นชอบใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตาม แผน
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเครงครัด
3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ในสวนของจังหวัดสมุทรสาคร (ขอมูล
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

ฝายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 255 9 งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จํานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 88,608,535.00 บาท โดย มีหนวยดําเนินการ 7 หนวยงาน
มีผลการเบิกจายเปนเงิน 35,847,516.73 บาท คิดเปนรอยละ 40.46
/มติที่ประชุม ...
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มติที่ประชุม

เห็นชอบใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผน
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเครงครัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
เลิกประชุม

-ไมมี-

อื่น ๆ

เวลา 15.30 น.
พัชรา ผองใส
(น.ส.พัชรา ผองใส)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม
เอกพงษ ศิริพันธ
(นายเอกพงษ ศิริพันธ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศสาตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูจดรายงานการประชุม

