รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
.........................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายประภัสสร์
2. นายเทพประสิทธิ์
สานักงานอัยการสูงสุด
3. นางสาวเรณู
4. นายสมศักดิ์
5. นางสาวชลธิชา

มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
อาจรยวัตรกุล อัยการจังหวัดสมุทรสาคร
ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ศุภรัตน์วนิชย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสมุทรสาคร

กระทรวงมหาดไทย
6. นายโชติพัฒน์
สิชฌรังษี
7. นางอังคณา
ชิตะติตติ
8. นายภูชิสส์
ปิดดา
9. นางทัศนีย์
ชัยคุณแสง
10. นายวรากร
หมั่นสระเกษ
11. นายนรเศรษฐ แกมทอง
12. นายอนุตร
ปางพุฒิพงษ์
13. นายสมศักดิ์
หุ่นสะดี
14. นายอุดม
เข็มเจริญ
15. นายวิรัตน์
ไชยสิทธิ์
16. นายวุฒิพงษ์
สุภัควนิช
17. นายวิชิต
ศรีจันทร์
18. นายเกรียงศักดิ์ ปึกขาว
19. นายกองตรีสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย
20. นางละเมียด
พักเพียรดี
21. นางสาวยุวดี
เที่ยวรอบ
22. นายชัยวัฒน์
วิเศษการ
23. นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี
24. นายณัฐวุฒิ
กุสุโมทย์
25. นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี
กระทรวงกลาโหม
26. พันเอก กิตติ
สมสนั่น
27. พันเอก สถาพร สุดเสนาะ

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร
นายอาเภอกระทุ่มแบน
แทน นายอาเภอบ้านแพ้ว
จ่าจังหวัดสมุทรสาคร
ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร
เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1
สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร
สานัก...
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สานักนายกรัฐมนตรี
28. พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ท)
29. นางยุวพร
นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงการคลัง
30. นางเย็นตา
ครุวรรณ
คลังจังหวัดสมุทรสาคร
31. นางบุษกร
ปราบณศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
32. นางเยาวรัตน์
ณ พัทลุง
แทน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
33. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณฉวี แทน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
34. นางวารุณี
อยู่สุข
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
35. นางสาวเอื้องพร นพคุณ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
36. นายเศรณี
อนิลบล
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
37. นายชัยยุทธ
เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
38. นายอานาจ
หนูทอง
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
39. นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
40. ว่าที่ ร.ท. อริยะ ถึงแสง
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาภาษีเจริญ
41. นายสิริชัย
ผดุงสุข
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
42. นางขันทอง
ศรีวารีรัตน์ แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
43. นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
44. นางอรวรรณ
หลายประดิษฐ์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
45. นายณัฐพร
เวชาคม
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
46. นายธัชกร
นุชประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
47. นายชัยยุทธ
ถมกระจ่าง หัวหน้าสานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
48. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
49. นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
50. นายชาญวิทย์ โยชนัง
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม บารุงโลก รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
52. นางทนาดา
วิจักขณะ
แทน ผู้อานวยการ ททท. สานักงานสมุทรสงคราม
กระทรวงคมนาคม
53. นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
54. นายจักรวาฬ
กุลมะโฮง
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
55. นายกิตติ
ทรัพย์ประสม ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
56. นายสมพงษ์
เพชรนาค
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
57. นางสุภาพ
ศรีจันทร์
แทน ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
58. นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
59…
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59. นางสาววรัทยา พรมชู
ผอ. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)
60. นายสุระชัย
ภาสดา
แทน ผอ.สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร)
61. นายปัญญาพนธ์ เสถียรพานิช หัวหน้าศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร
กระทรวงพาณิชย์
62. นางสาวมารศรี ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
63. นางจินตนา
จันทร์บารุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
64. นางสุกัญญา
มหนาคะ
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
65. นางสาวกนิษฐา บุญยัง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
66. นางสาวฐิตารีย์ โอวาทประดิษฐ์ หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร
67. นางนิภา
ปิ่นสุวรรณ หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนกระทุ่มแบน
กระทรวงพลังงาน
68. นายปราโมทย์ สุขโต
พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงยุติธรรม
69. ว่าที่พ.ต. ดร. รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร
70. นายพานิช
กาบแก้ว
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
71. นางพาณี
วลัยใจ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
72. นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงแรงงาน
73. นายนิรัตน์
ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
74. นายไพบูรณ์
วังสนตระกูล จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
75. นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ แทน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
76. จ่าเอกนพพร
กิจรัตนา
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
77. นายนเรศร์
ดิสพงส์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
กระทรวงวัฒนธรรม
78. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงสาธารณสุข
79. นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
80. นางสาวรัตนา หุ่นภู่
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
81. นางสิริญาพร
วงษ์ไสว
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
82. นางจารี
ศรีพารัตน์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
83. นายศุภชัย
เจริญขา
แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
84. นายมงคล
เวชประสิทธิ์สุข แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
85. นางสาวกมลวรรณ ศีลวินัยพร แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
86. นางสาวภัทรพร เล็กประเสริฐ แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรสาคร
87. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
88. นายไวยโรจน์
โกบประยูร แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
89…
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89. นายสุนทร
มหารัตนวงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
90. นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
91. นางสาวณัฐฏิญา โคหาจักร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
กระทรวงอุตสาหกรรม
92. นายจารึก
ธรรมสุนทร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
93. พล.ต.ต. มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
94. พ.ต.อ. จิระวุฒิ ตัณฑศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
95. พ.ต.ท.ดร. สมชาติ เติมเปี่ยม
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกระทุ่มแบน
96. พ.ต.อ. สาโรจน์ รอดมณี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านแพ้ว
97. พ.ต.อ.ปัญจพล ชานาญหมอ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบางโทรัด
98. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ละออ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกขาม
99. พ.ต.อ. เดชรพี คงดี
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
100. พ.ต.ท. ปัญญา ชัยชนะ
แทน สารวัตรสถานีตารวจน้า 4 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
101. นายบรรจง
สุทธิคมน์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
102. นายมาชัย
ไพศาลธนสมบัติ แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
103. นางธิดา
คงสกุล
แทน นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย
104. ร.อ. หญิง สุนันทา ระหงษ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
องค์กรอิสระ
105. นายธิติพันธ์ จันทร์เลื่อน แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
106. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร
107. นายกิตติ
จาวรุ่งฤทธิ์ ผู้อานวยการ กกต.ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
108. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
109. นายประทีป สังกระหวัด แทน ผอ.สนง.คปภ.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
110. นายวิลาศ
สุริวงษ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
111. นายบุญช่วย อินทร์ทรง แทน ประธานสาขาสภาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเอกชน
112. นายปรีชา
ศิริแสงอาราพี แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
113. นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
114. นางสาวอณุชิฎา ศิริวิวัฒนา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
115. นายปรีชา
ศิริแสงอาราพี รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
116. นายเด่นดวง บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)
ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
117. น.ส.มณฑาทิพย์ ธัญญะ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
118. นายเป็นหนึ่ง วารุรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2. ผู้อานวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
3. โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสาคร
4. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท.สมุทรสาคร
5. ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
6. ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
7. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
2) มอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีเด่น จานวน 2 ราย
(1) คนขับรถแท็กซี่ได้ช่วยเหลือเด็กหญิงเคราะห์ร้ายรายหนึ่งนาตัวส่งโรงพยาบาล
กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- นายสมหมาย หวาดด้วงดี
(2) หนึ่งในพลเมืองดี ที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยจากรถเก๋งที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ทั้งคัน
บนถนนมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
- นายประสิทธิ์ สราบรรณ
พนักงานขับรถ บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จากัด
ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3) มอบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเกษตรทาประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49
นาโดย นายสนิท แดงพยนต์ และคณะ
ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17
มิถุนายน 2561 ณ ตลาดทะเลไทย ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
4) ชมวีดิทัศน์ “ตามคน ตามงาน การปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร” ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 (สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร)
5) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
(1) นายมนูญ ดิสโร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักตรวจสอบพิเศษภาค 3

ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง “ร. 10” เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสมุทรสาคร
เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกแห่ง พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกัน โดยพร้อมเพรียง ดังนี้
1.1 กิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบล
ท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีพื้นที่ติด ถนน
เศรษฐกิจ 1 ดาเนินการกิจกรรม Big Cleaning ในวันดังกล่าว
1.2 การจัดกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
- เวลา 06.30 น. พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ งแด่พระสงฆ์
ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
- เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
- เวลา 10.00 น. พิธีถ วายพระพรชัย มงคลสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร ประมุ ขของคณะลู กเสื อแห่ งชาติ (สวนสนาม)
ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
- เวลา 13.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
1.3 ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด แต่งกายด้วย
เสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
2. ให้หน่วยงานทุกแห่งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) กาหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8 ) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้
นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวไปดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ จัดทาทะเบียนประวัติ ให้ทัน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งรัฐบาลจะไม่มีการผ่อนปรน ไม่ขยายเวลา หากยัง
ไม่มาดาเนินการ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทางานต่อไปได้ และให้ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติหากสถานประกอบการใด
ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะถูกบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
4. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้ส่วนราชการดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านั กงบประมาณก าหนด และในวันที่ 29
มิถุนายน 2561 จะมีการประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ หัวหน้าส่ วน
ราชการทีเ่ กี่ยวข้องเข้าประชุมด้วยตนเอง
5. ให้...
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5. ให้ห น่ว ยงานทุกหน่วยงาน รวบรวมผลงานที่สาคัญของหน่วยงานและของ
จังหวัดสมุทรสาคร ในรอบ 1 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ
จังหวัดในการพัฒนา แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชนในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
6. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนิน
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น หรื อโครงการอื่นๆ ตามนโยบายรัฐ บาล ให้ ดาเนิ นการด้ว ย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นย้าการดาเนินโครงการต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน
ต้องตอบโจทย์ประชาชน เน้นความโปร่งใส ไม่มีการละเว้นหากใครทาผิดกฎหมายหรือมีการโกง
7. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามระเบียบสารบรรณ การเสนอเรื่อง
ที่มีชั้นความเร็วตามระเบียบงานสารบรรณให้ส่วนราชการถือปฏิบัติโดย (1) “ด่วนที่สุด” ให้
เสนอเรื่องให้พิจารณาภายใน 2 วัน (2) “ด่วนมาก” ให้เสนอเรื่องให้พิจารณาภายใน 3 วัน
(3) “ด่วน” ให้เสนอเรื่องให้พิจารณาภายใน 4 วัน กรณีเรื่องสาคัญเร่งด่วนมากให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้รักษาราชการแทนนาเสนอผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน และการเสนอเรื่อง
ที่ต้องมีการพิจารณาคาสั่งทางปกครองที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและเป็นเรื่องที่ต้องเสนอ
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดพิ จารณาให้ เสนอเรื่ องถึ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดก่ อนระยะเวลาสิ้ นสุ ด
ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ กรณีที่มีเรื่องสาคัญ จาเป็น เร่งด่วน ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยด่วน ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08 9203 0725
หรือ Line ID : Governor2759 หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่
8. ให้ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบใบอนุญาตนาเข้า และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
รีไซเคิลของเสีย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะพิษหากนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษ
พลาสติกแล้วส่งไปโรงงานกาจัดที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตให้ส่งกลับไปยังโรงงานที่ได้รับ
อนุญาต หรือนาไปกาจัดให้ถูกต้อง พร้อมดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิดกฎหมาย
9. การดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตารวจภู ธรจั งหวั ด โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง กาหนดมาตรการด้ านความ
ปลอดภัยของรถรับ-ส่ง ด้านสภาพรถ การขับขี่ ความประพฤติของพนักงานขับรถ กาชับให้
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กมีความระมัดระวังและความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
พร้อมทั้งอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีทักษะในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในเด็กเล็ก วิธีปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การปฏิบัติการ กู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
10. ให้โครงการชลประทาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้า และเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้า
ในพื้นที่ รวมทั้งมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากพายุฝนในทุกพื้นที่
พร้อมทั้งติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
11. กองบัญชาการทหารมหาดเล็ กราชวัล ลภรักษาพระองค์ได้ดาเนินการจัด
ฝึ กอบรมวิ ทยากรจิ ตอาสา 904 “หลั กสู ตรหลั ก ประจา” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็ น
แม่ พิ มพ์ ” ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 เป็ น ต้ น ไป
ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่จะปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ตามความเหมาะสม
12. ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้าลาคลอง
13...
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มติที่ประชุม
รอง ผวจ.สค. (1)

มติที่ประชุม
จัดหางานจังหวัด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดฯ

13. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
รับทราบ
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ จะเป็นวันสุดท้าย
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ ให้สานักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ที่ทาการ
ปกครองจั งหวัด โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดบริการปรับปรุงทะเบียน
ประวั ติ ให้ กั บ ผู้ แ สดงความประสงค์ ที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู่ ฝากทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการด้วย
รับทราบ
เมื่อวัน อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบตัว เลขแรงงานที่ยังไม่ได้มา
ปรับปรุงทะเบียนประวัติยังเหลืออีก จานวน 100 กว่าคน ส่วนใหญ่นายจ้างจะปฏิเสธการ
ดาเนินการ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับนายจ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีแรงงาน
ได้มาปรับปรุงทะเบียนประวัติ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และฝ่าย
เลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมข้างต้น โดยมีจานวน 16 หน้า ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
ได้แจ้งเวียนให้คณะกรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ขอนาเรียนคณะกรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
รับรอง

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ผลการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/สาคัญของรัฐบาล
(1) การเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร)
- ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2,289.68 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,451.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.41 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายของไตรมาส
ที่ 3 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.88 ที่ ก าหนดให้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 74.29 ประกอบด้ ว ย
งบประมาณ 2 ส่วน ดังนี้
1. รายจ่ายประจาได้รับจัดสรร 966.73 ล้ านบาท เบิกจ่าย 715.17
ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 73.98 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
3.02 ที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.00
2. รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร 1,322.95 ล้านบาท เบิกจ่าย 736.76
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 55.69 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
9.42 ที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.11
ข้อมูล...
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ประธาน

มติที่ประชุม

ผอ.บุคคล.สนจ.สค.

ประธาน

มติที่ประชุม

- ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 106,659,620
บาท หน่วยดาเนินงาน จานวน 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานได้เริ่มดาเนินโครงการ และ
มีการเบิกจ่ายแล้ว ขอเน้นย้ารายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายของการจ้างเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 9.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.78
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีกาหนดการประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันที่
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. และการเบิกจ่ายงบประมาณเหลืออีก 2 วันเท่านั้น
ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ ผ ลการเบิ กจ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็ นไปตามแผน เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณด้วย
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ให้ หน่ วยงานถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) กาหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
1. ให้ หน่วยดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย และหน่วยดาเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้ดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และในวันที่ 29
มิถุนายน 2561 จะมีการประชุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ หัวหน้าส่ วน
ราชการทีเ่ กี่ยวข้องเข้าประชุมด้วยตนเอง
2. ให้หน่วยดาเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายจ่ายลงทุนเร่งรัดการดาเนินโครงการโดยเฉพาะ โครงการชลประทาน
สมุทรสาคร และหน่วยงานอื่น ๆ
3. ให้ผู้อานวยการโครงการชลประทานสมุทรสาครทาหนังสือชี้แจงกรณีไม่ได้
เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนมิถุนายน 2561 ภายในวันนี้ เนื่องจากไม่มี
ผู้ชี้แจงการดาเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่รับผิดชอบ
เห็นชอบ
(2) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาครประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สนง.จังหวัดสมุทรสาคร)
จั งหวั ดสมุ ทรสาครได้รับจั ดสรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 23 โครงการ 114 รายการ งบประมาณ 355,743,400 บาท
มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม จานวน 127,864,952.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.94
โดยสรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ให้ ห น่ ว ยด าเนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการเพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2561
เห็นชอบ
3.2...
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มติที่ประชุม

3.2 ผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ของจังหวัดสมุทรสาคร (ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร)
- ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล
เวที ที่ 4 จะสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 จ านวนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนทั้ ง หมด 359
หมู่บ้ าน/ชุมชน ดาเนินการไปแล้ ว จานวน 354 หมู่บ้า น/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 99
จะดาเนินการที่เหลือ จานวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
- การดาเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท มีหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ
โครงการ จานวน 346 หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 403 โครงการ สานักงบประมาณได้โอน
เงิน งบประมาณให้จั งหวัดแล้ ว ประมาณ 68.7 ล้ านบาท มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่เสนอ
โครงการ จานวน 13 แห่ง
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบ

ปลัดจังหวัดฯ

ฝ่ายเลขานุการ

4.1 เชิญร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม
2561 (สนง.จังหวัดสมุทรสาคร)
ผอ.กง.อานวยการ สนจ.สค.
4.1.1 พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 28
กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
4.1.2 พิ ธี ถวายพระพรชั ยมงคล และลงนามถวายพระพร ในวันเสาร์ ที่ 28
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
4.1.3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ณ ลานหน้า
อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
4.1.4 กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม
2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
4.1.5 กิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจาจังหวัด
สมุทรสาคร
4.1.6 กิจกรรมมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
ตาบลนาโคก อาเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
4.1.7 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตาบลบางหญ้าแพรก (ฝั่งท่าฉลอม) อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
4.1.8 กิจกรรม Big Cleaning ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา
13.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร
4.1.9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 น. ณ วัดท่ากระบือ ตาบลบางยาง อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ใน...
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ประธาน
มติที่ประชุม

ในวันที่ 28 กรกรฎาคม 2561 ขอให้ หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง พร้อมบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วมกัน โดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

4.2 เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ต าบลมหาชั ย อ าเภอเมื องสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุ ทรสาคร (สนง.
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร)

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

ด้วยมีมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 กาหนดให้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศจัดพิธีดังกล่าว จานวน 12 ครั้ง จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
สมุท รสาครก าหนดจั ดพิธี ดังกล่ าว ณ วัด เจษฎาราม พระอารามหลวง ตาบลมหาชั ย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยครั้งที่ 6/2561 ในเดือนมิถุนายน 2561
กาหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รับทราบ

มติที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ
จ่าจังหวัดฯ

4.3 เชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวัน
พุ ธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาครบุ รี ศาลากลางจั งหวั ด
สมุทรสาคร (สนง.จังหวัดสมุทรสาคร)
ขอเชิญหั วหน้าส่ วนราชการ หั วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในสั งกั ด
ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม
2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาครบุ รี ศาลากลางจั งหวั ดสมุ ทรสาคร การแต่ งกาย
เครื่องแบบปกติขาว
รับทราบ
4.4 เชิญร่วมงานและกิจกรรมประจาเดือน มิถุนายน 2561 (ที่ ท าการปกครอง
จังหวัดสมุทรสาคร)
4.4.1 เชิญเข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรมนาเยาวชน
เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการพบ
ผู้ ว่ า ฯ หน้ า เสาธง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมน าเยาวชนเข้ ม แข็ ง ห่ า งไกลยาเสพติ ด จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
- วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
(สมุทรคุณากร) ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- วั นพุ ธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรี ยนวั ดราษฎร์ บ ารุ ง (ไสวราษฎร์
อุปถัมถ์) ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
4.4.2 …
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จ่าจังหวัดฯ

4.4.2 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการ
จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายเลขานุการ

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ

ผอ.สนง.พระพุทธฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

4.5 เชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา ประจาปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา
08.00 น. ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.วัฒนธรรมจังหวั ด
สมุทรสาคร)
ปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสมุทรสาครร่วมคณะสงฆ์
ในจังหวัดสมุทรสาครกาหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา ประจาปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา
08.00 น. ณ ลานหน้ าอาคารศาลากลางจั งหวั ด สมุ ทรสาคร กิ จกรรมประกอบด้ ว ย
การปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษา การมอบเกียรติบัตร และขบวนแห่เทียนของสถานการศึกษา
ต่าง ๆ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในสังกัดร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
รับทราบ
4.6 เชิ ญร่ ว มพิ ธี ท าบุ ญ ตัก บาตร เนื่ อ งในเทศกาลวั น อาสาฬหบู ช า และวั น
เข้า พรรษา ประจาปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ในวัน พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม
2561 เวลา 06.30 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลอาแพง อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร)
จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมปรึกษาหารือคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาครกาหนดจัด พิธี
ทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2561
จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ พุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร ตาบลอาแพง อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร)
5.1 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร “เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์”
(สนง.จังหวัดสมุทรสาคร)
5.2 ปฏิทินการจัดกิจกรรมประจาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2561
(สนง.จังหวัดสมุทรสาคร)
5.3 ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสาคร
(สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร)
5.4 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.ศ. 2561 (สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
5.5 …

