รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
- ในปีใหม่นี้ขออวยพรให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านมีแต่ความสุข
นายก อบจ.สค.
ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านช่วยกัน
ตั้งใจทางานอย่างแข็งขันเต็มที่ มีความระมัดระวังในการทางานให้มากขึ้น เพราะมี
กฎระเบียบใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายเรื่องและเนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบที่เข้มงวด
ขึ้นด้วย จึงขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ อย่างถูกต้อง และทาหน้าที่
ของตนเองอย่างดีที่สุด รวมไปถึงผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่งด้วย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในช่วงต่อไปขอมอบหมายให้ท่านรองบรรจงฯ ทาหน้าที่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม

- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม
2560
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง

นายบรรจง สิทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ในนามคณะผู้บริหารของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร
ขอให้คาอวยพรของท่านนายกฯ จงบังเกิดผลอันศักดิ์สิทธิ์ มีความสุขทั้งกายและใจ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งตนเองและครอบครัว และท่านนายกฯ ฝากไว้ว่า
ในปีใหม่นขี้ อให้ทุกท่านทางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด รวมถึง
ในเรื่องของความถูกต้องด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมกรมการจังหวัดฯ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.ที่ควรทราบ ดังนี้
1. แนะนาข้าราชการใหม่ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร คือ
ท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านใหม่ ย้ายมาจาก
ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอีกท่านคือท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร คือ นายเจริญชัย นพชาติสถิต ย้ายมาจากท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
2. การเตรียมการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ซึ่งได้ผ่าน
ไปแล้ว
3. การระวังเวรยามอัคคีภัยที่เน้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอฝากไปถึงฝ่าย
บรรเทาสาธารณภัยของกองช่างช่วยดูแลเรื่องนี้ตลอดเวลาด้วย เพราะยังอยู่ในช่วง
ฤดูหนาวที่มีอากาศแห้ง โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย
4. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในปี
2560 ที่ผ่านมา ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึง อบจ. ด้วย

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองปลัด อบจ.สค.

๒
5. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้าเรื่องระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อีกครั้ง ในการจัดลาดับความสาคัญของหนังสือด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน ซึ่งมี
ระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณโดยเคร่งครัด
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 21.1%
งบประจามีการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนยังไม่ถึงเป้าหมาย
7. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าว่า ส่วนราชการที่บริหารงาน บริหารเงินไม่เข้า
ตามเป้าหมายในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่เพียงเป็นการทาผิดต่อฝ่ายบริหารเท่านั้น
ยังเป็นการทาผิดต่อเป้าหมายและแผนการเบิกจ่ายที่มีการวางแผนไว้แล้ว
8. ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และในวันที่
18 มกราคม 2561 เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
9. การสั่งการให้ท้องถิ่นตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยมีการออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และต้องมีการรายงานจังหวัดทุกเดือน รายงาน
ครั้งแรกวันที่ 25 มกราคม 2561
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเรื่องที่เป็นสาระ
สาคัญ ดังนี้
1. มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
* นายชัยยันต์ ฉายะยันตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพ้ว
* นายสมเจต รอดกรุง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักสอง
* จ.อ.สุวิทย์ ฉ่าคร้าม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางโทรัด
* นายสมภพ เกลียวสีนาค ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านบ่อ
2. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอบคุณนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันทุกเดือน
3. แนะนาศูนย์ราชการสะดวก ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย
โดยมีส่วนราชการไปเปิดให้บริการ 10 หน่วยงาน
4. การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 7 วัน อันตราย
5. เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมา
6. ขอความร่วมมือ อปท. เรื่องการตั้งศูนย์ต่างๆ ขอให้ความสาคัญในการ
ดูแลประชาชน และเรื่องความสะอาดของแต่ละพื้นที่
7. ขอให้ อปท. จัดหานวัตกรรมในการให้บริการประชน เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจ
8. ขอให้ดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ให้จบที่ อปท. หรืออาเภอ
โดยที่ไม่ต้องมาถึงจังหวัด
9. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามานั่งเก้าอี้
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอฝากให้ทุก อปท. ช่วยประชาสัมพันธ์

๓
10. ท่านรองเทพประสิทธิ์ฯ ขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติภัยซึ่งคงไม่ใช่ช่วง
เทศกาลปีใหม่เพียงเท่านั้นที่จะต้องระมัดระวัง ขอให้ อปท.เตรียมความพร้อมใน
เรื่องของอุปกรณ์ เรื่องของบุคลากร และการวางแผนรองรับก่อนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ขอให้ อปท.เตรียมการให้พร้อม
11. ท่านรองธีรพัฒน์ฯ เน้นเรื่องการเบิกจ่ายตามระเบียบที่ออกมาใหม่
โดยขอให้ อปท.ศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย
12. รายงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 3R ประชารัฐ
มีการรายงานแล้ว 30 แห่ง
13. การสารวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการรายงานแล้ว 13 แห่ง
14. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ เชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
15. หนังสือสั่งการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
16. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติค่าใช้จ่ายเงินโครงการแข่งขันกีฬา
17. กิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสาคร ปี 2561 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย)
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. โดยประเภทของขยะที่เข้าร่วมมี 10ประเภท และหาก
หน่วยงานใดมียอดขยะไซเคิลตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
18. ท่านนายก อบจ.สค. ได้มอบหมายให้ผมเข้าร่วมในพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 มีเรื่องที่น่าสนใจขอนามาแจ้ง
ให้ทุกท่านรับทราบว่า ศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นและดาเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม
2560 จนกระทั่งถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 มีข้อมูล ดังนี้
(1) จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 39 ครั้ง เป็นชาย 25 หญิง 8 คน
เสียชีวิต 6 คน
(2) เปรียบเทียบปีใหม่ 2560 กับปีใหม่ 2561
* การเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2560 จานวน 45 ครั้ง ในช่วงปีใหม่ 2561
จานวน 39 ครั้ง ลดลง 6 ครั้ง
* จานวนผู้บาดเจ็บในปี 2560 จานวน 46 คน ในช่วงปีใหม่
2561 จานวน 33 คน ลดลง 13 ราย
* จานวนผู้เสียชีวิตในปี 2560 จานวน 4 คน ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561 จานวน 6 คน เพิ่มขึ้น 2 คน
- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ฝากให้เลขาฯ เตรียมการปฏิบัติการในช่วงสงกรานต์
โดยขอให้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และการตั้งจุดสกัด จุดตรวจ อยากให้มีหน่วย
เคลื่อนที่ในพื้นที่ประกอบกันไปด้วย การอยู่เวรยามประจาจุด ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัดในวันทุกวัน รวมทั้งขอให้มีการรายงานการอยู่เวรยามทุก 8 ชั่วโมง
ตลอด 24 ชั่วโมง

๔
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ หลายแห่งที่จัดตั้งขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ละแห่งก็มีความ
เข้มงวดแตกต่างกัน

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สานักปลัดฯ ขอรายงานโครงการที่จะดาเนินงาน ดังนี้
- โครงการที่จะดาเนินงานในเดือนมกราคม 2561
* กิจกรรมอบรม “ชีวิตสดใสวัยสูงอายุ” โดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะทางกาย พัฒนาจิตใจให้มีความสุขให้กับผู้สูงอายุ
ในเขตอาเภอกระทุ่มแบน
- ปฏิทินงานสาคัญ งานรัฐพิธี ประเพณีการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร ประจาเดือนมกราคม 2561
* วันที่ 1 - 7 มกราคม 2561 งานประจาปีวัดโกรกกราก
* 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ ณ ลานหน้าอาคารศาลากลาง
และ อบจ.สค.
* วันที่ 17 มกราคม 2561 วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ ลานสาครบุรี
ศาลากลางจังหวัด
* วันที่ 18 มกราคม 2561 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด
* วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 งานประจาปีศาลพันท้ายนรสิงห์
ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2561
1. โครงการที่ได้ดาเนินการในเดือนธันวาคม 2560 ได้แก่ โครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนกับโครงการก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อ
เชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตาบลคลองมะเดื่อ อาเภอกระทุ่มแบน ในวันที่
12 ธันวาคม 2560
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ขนาด 4 ชั้น
12 ห้องเรียน หมู่ที่ 9 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันที่
13 ธันวาคม 2560
- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
* กาหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
กาหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
* ประชุมคณะทางานติดตามเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมท่าจีน
- สาหรับงานที่จะดาเนินการในเดือนมกราคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน โดยจะมีการอบรมการคัดแยกขยะของเสีย อันตรายและการนาไปกาจัด

๕
นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานในเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนธันวาคม 2560
* หมวดภาษีอากร 5,562,772.80 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
267,130 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 43,200 บาท , หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 13,490 บาท ,หมวดภาษีจัดสรร 39,836,816 บาท , หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 32,037,019.50 รวมทั้งสิ้น 77,760,428.30 บาท
- รายจ่ายตามงบประมาณเดือนธันวาคม 2560
* งบกลาง 2,310,894.05 บาท , งบบุคลากร 7,808,158.19 บาท,
ค่าตอบแทน 6,674,730 บาท ,หมวดค่าใช้สอย 494,820 บาท ,
ค่าวัสดุ 207,207.16 บาท , หมวดสาธารณูปโภค 552,610.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 6,736,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,784,420.37 บาท
- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนธันวาคม 2560
* ลูกหนี้เงินยืม 254,834 บาท , เงินรับฝาก 995,648.97 บาท , เงินฝาก
กสอ. 6,032,191.36 บาท , เงินสะสม 1,666,390 บาท , เจ้าหนี้เงินสะสม
84,774 บาท , รายจ่ายค้างจ่าย 18,287,311.64 , เงินกาหนดวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 906,165.31 บาท รวมทั้งสิ้น 28,227,315.28 บาท
- สรุปรายรับ – จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 211,306,544.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 57,108,661.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14%
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
* แยกเป็น งบประจา จานวน 407,774,500 บาท จ่ายจริง
57,108,661.41 บาท คิดเป็น 14.00 %
* งบลงทุน จานวน 399,225,500 บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็น - %
เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 งบลงทุน 399,841,100 บาท จ่ายจริง
528,506.94 คิดเป็น 0.13%
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 354,509,263.23 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 จานวน 80,607,088.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.74
คงเหลือจานวน 273,902,175.19 บาท

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ตัวเลขการเบิกจ่ายของ อบจ. ยังห่างจากจังหวัดอยู่ประมาณ 14% เพราะ
จังหวัดเบิกจ่ายได้อยู่ที่ร้อยละ 21

นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.
รก.แทน ผอ.กองช่าง

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2560
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560
1. ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมคลองดาเนินสะดวก พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลสวนส้ม
เป็นเวลา 10 วัน
2. ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่น้าท่าจีน พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ (บ้านอ่างทอง) ตาบล
บางยาง เป็นเวลา 3 วัน

๖
3. ขุดตักดินเสริมคันดินป้องกันน้าท่วม และเกลี่ยปรับพื้นที่ ภายในโรงเรียน
สหกรณ์นิคมเกลือ เป็นเวลา 5 วัน
4. อุดรอยรั่วและเสริมคันดินโดยรอบบริเวณโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
เป็นเวลา 2 วัน
5. ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช ในคลองเทพกาญจนา พื้นที่หมู่ที่ ๑๑,๑๓
ตาบลสวนหลวง เป็นเวลา 10 วัน
6. ขุดลอกคลองเกตุม เชื่อมถนนพระราม ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตาบลบางโทรัด
เป็นเวลา 15 วัน
7. ขุดลอกร่องระบายน้าริมถนนสายเดิมบาง - บ้านขอม ตั้งแต่บริเวณ
วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณชุมชนบ้านขวาง หมู่ที่ ๖ ตาบล
โคกขาม เป็นเวลา 5 วัน
8. เกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณลานวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๑ ตาบลโรงเข้ เป็นเวลา 10 วัน
9. ขุดตักเศษวัสดุ ขยะ และเกลี่ยปรับพื้นที่สนาม ภายในโรงเรียนบ้านสันดาบ
เป็นเวลา 1 วัน
10. ขุดตักดินและเกลี่ยปรับพื้นที่ ภายในโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เป็นเวลา 3 วัน
11. เกลี่ยปรับพื้นที่สาหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ลานจอดรถ ภายในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นเวลา 1 วัน
12. ขุดตักพร้อมขนถ่ายกากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อนาไปซ่อมแซมถนน
เลียบคลองเขตเมือง และบริเวณปากทางเข้าวัดนาโคก เป็นเวลา 2 วัน
13. ตัดหญ้าไหล่ทางถนน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ - ๖ ตาบลบางหญ้าแพรก และ
พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลบางกระเจ้า เป็นเวลา 15 วัน
14. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตาบลโคกขาม และพื้นที่หมู่ที่ ๒
ตาบลบางหญ้าแพรก เป็นเวลา 5 วัน
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2560)
1. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๕๐ น. ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริษัท พีพีแอล รับเบอร์ แอนด์ ฟุตแวร์ จากัด
หมู่ที่ ๙ ตาบลนาดี ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จานวน ๒ คัน
ไปร่วมระงับเหตุฯ เพลิงได้ไหม้วัตถุดิบสาหรับผลิตรองเท้า และโกดังเก็บสินค้าได้รับ
ความเสียหาย สามารถควบคุมเพลิงสงบเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบสาเหตุและประเมินค่าความเสียหาย
2. แจกจ่ายกระสอบสาหรับใส่ทรายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
จานวน ๓ แห่ง รวมจานวน ๑๐,๐๐๐ ใบ
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ ราย เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๓๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ วัน ณ วิทยาลัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
4. ปรับภูมิทัศน์ รดน้าต้นไม้ ทาความสะอาดโรงจอดเครื่องจักรกล ดูแลรักษา
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานบรรเทาสาธารณภัย

๗
5. สนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน ๘ แห่ง รวมเป็น
เวลา ๑๒ วัน
- การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล (ในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560)
1. เกรดปรับถนนหมู่ที่ 2 ตาบลนาโคก เป็นเวลา 2 วัน
2. เกรดปรับถนนหมู่ที่ 4 ตาบลบางน้าจืด เป็นเวลา 1 วัน
3. เกรดปรับลานกีฬา หมู่ที่ 11 และถนน หมู่ที่ 4 ตาบลคลองมะเดื่อ
จานวน 4 วัน
4. เกรดปรับสนามกีฬา รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ตาบลนาโคก จานวน 2 วัน
5. เกรดปรับพื้นที่บริเวณวัดหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 3 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
อ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย สัญญาเลขที่ 1/๒๕60 ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕9
สิ้นสุดสัญญา 27 พฤศจิกายน 2560 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,894,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา
บุตรหนู ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
2. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตาบลคลองมะเดื่อ
สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 14 ตุลาคม 2560
ขยายระยะเวลาเป็น 23 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 11,970,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท จิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น นครปฐม จากัด ผู้ควบคุมงาน นายศุภศักดิ์
เขียวพุ่ม เปลี่ยนผู้ควบคุมงานเป็น นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการจับเซี้ยมเสา คาน,
ทางานหินขัด,งานทรายล้าง,ฉาบผนัง ผลงานที่ได้ 69%
3. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองบางน้าจืด หมู่ที่
1,2,3 ตาบลบางน้าจืด สัญญาเลขที่ 236/๒๕60 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
สิ้นสุดสัญญา 23 ธันวาคม 2560 ขยายระยะเวลาเป็น 12 มิถุนายน 2561 วงเงิน
ในสัญญาจ้าง 10,260,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จากัด
ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการตอกเสาเข็มได้ จานวน 6 ต้น ผลงาน
ที่ได้ 5%
4. ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สัญญา
เลขที่ 53/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 8 มีนาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 30,649,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัทบ้าน 1243 จากัด ผู้ควบคุมงาน
นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการฉาบปูนและทาสีรองพื้นภายในและภายนอกอาคาร,
งานระบบไฟฟ้า, ปูกระเบื้องห้องน้าและติดตั้งอะลูมิเนียมหน้าต่าง ผลงานที่ได้ 62%
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้าท่าจีน หมู่ที่ 11,10,9
ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 13,709,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท คลังทองศิริ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการ
ผูกเหล็กกาแพงกันดินสะพานและหูช้าง, เทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 85%

๘
นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนธันวาคม 2๕60 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 2,628 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิก ในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 12 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิก ในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 10 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนธันวาคม 2560 จานวน 22 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
30 ธันวาคม 2560 สมาชิกทั้งหมด 2,386 คน
* รายรับประจาเดือนธันวาคม 2560 จานวน 10,440 บาท ซึ่งได้นาส่งรายได้
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนธันวาคม 2560
* วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 กิจกรรม “เต่าทอง”
* วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรม “การ์ดปีใหม่”
* วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 กิจกรรม “ซานต้า”
* วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรม “ผลไม้จิ้มจุ่ม”
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนมกราคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 กิจกรรม “ไข่เต่าลาวา”
2. วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 กิจกรรม “ วันเด็กซน
3. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรม “ปีศาจปลา”
4. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 กิจกรรม “กังหันกระดาษ”
- อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด 5 อันดับแรก ประจาเดือนมกราคม 2561
1. TRUST ให้รักระบายใจ
2. ทาอย่างไรให้เขายอม
3. 50 วิธี จัดการคน จัดการใจ ในที่ทางาน
4. ราตรีสวัสดิ์
5. Chemeasy : 100 core concepts in chemistry high - scool
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทาบุญ
ครบรอบ 6 ปี อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ณ อุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร
- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้จัดกิจกรรม “หนังสือ
หมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน ณ โรงเรียนวัดนางสาว
- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้จัดกิจกรรม “หนังสือ
หมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน ณ โรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม และจะมีกิจกรรม
“หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน” ที่โรงเรียนบ้านสวนหลวง ในวันพุธที่ 17
มกราคม 2561

๙
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2560 คณะครูร่วมกันช่วยงานสัปดาห์
วันพ่อ ซึ่งถือเป็นวันสาคัญของชาติและร่วมช่วยงานวันมหกรรม OTOP พืชผล
การเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 4 ด้านบัญชีและการเงิน พร้อมช่วยตรวจนับเงิน
ณ กองอานวยการวัดหลักสี่ราษฎร์สโสมร
2. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี
แสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอาเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาส
วัดหลักสี่ราษฎร์สโสมร และพานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ณ บริเวณศาลาสบายใจวัดหลักสี่ฯ
3. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลหลักห้าจัด
กิจกรรมรับขยะรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมปลูกฝังจิตสานึกใน
การคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
และส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของการแยกขยะ และการแปลงขยะให้เป็น
รายได้ ทาให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ให้
เกิดความร่วมมือในเขตชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
4. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรพานักเรียน
เข้าแข่งขันกรีฑามหาชัยเกมส์ 2 ผลการแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12
หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ณ สนามสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
5. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจาปี 2560 พร้อมร่วมกิจกรรมการประกวดซานตาครอส
ขับร้องเพลงวันคริสต์มาสทาให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา การสืบสาน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวตะวันตก ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ

นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
กับครูและนักเรียน ด้านการปฏิบัติตามโครงการตามที่นักเรียนได้ให้นโยบายไว้ขณะ
หาเสียงและสร้างเสริมประสบการณ์ประชาธิปไตยแก่นักเรียนทุกคน
2. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เด็กหญิงสุพรรษา โพธิ์ถนอม เข้ารับรางวัลการ
ประกวดคาขวัญต่อต้านการคอร์รัปชั่นของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
คอร์รัปชั่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานกิจกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
3. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 บริษัทสหออฟติคคอร์น จากัด (มหาชน)
ได้มาดาเนินการตรวจวัดสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 600 คน
เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ให้กับนักเรียน
ที่มีความผิดปกติทางสายตา บริษัทจะดาเนินการตัดแว่นให้ฟรีทันที

๑๐
4. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 วิทยากรสร้างความตระหนักรักแผ่นดิน
โดยชุดวิทยากรทหารบกได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อ
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักรักแผ่นดิน มีการนาเสนอประวัติและพระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์ที่สาคัญๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สร้างความตระหนัก ความรัก
ความภักดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และแผ่นดินไทย
5. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดย
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม สมาชิกสภา อบจ. ได้เข้ามา
ปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนที่เกิดน้าท่วม โดยใช้เศษยางเก่ามาถมถนนให้สูงขึ้น ทาให้
นักเรียนเดินทางเข้าออกโรงเรียนได้อย่างสะดวก โรงเรียนขอขอบคุณท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและชาวบ้าน
6. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เด็กหญิงณัฐชิรดา จงบวกกลาง เข้ารับรางวัล
การประกวดเขียนเรื่องจากภาพวาดระดับชั้นประถมศึกษาที่ปี 6 ณ โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสาคร ในการแข่งขันวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ”
7. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 “มหาชัยเกมส์” จัดโดยจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลเหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ
เหรียญเงิน 5 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ
8. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยมได้จัดกิจกรรมวัน Merry Christmas ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัน Christmas
และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล
9. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรสาครได้นาโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ มาจัดกิจกรรม ณ โรงเรียน
บ้านปล่องเหลี่ยม โดยจัดการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จานวน 200 คน
เกี่ยวกับข้อความที่อยู่บนสื่อว่าเป็นเรื่องจริง หรือควรแชร์ต่อหรือไม่ หรือแชร์แล้ว
จะมีความผิดระดับใดบ้าง
10. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นจิตอาสา
สังคมขาว มาอบรมโครงการคนไทย สานึกดีหัวใจสีขาว เพื่อต้องการให้นกั เรียนมี
คุณธรรม โดยเน้นเรื่องไอคิวและอีคิว แบ่งเป็นช่วงละ 1 ชั่วโมง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 6 ในการอบรมนักเรียนจะได้รับความรู้ความเป็น ระเบียบ มีสมาธิใน
การฟัง และรู้จักรับผิดชอบตัวเอง
11. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีระหว่าง
ประชาชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

๑๑
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนธันวาคม 2560
- ผลการดาเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติ (เงินค้างจ่ายและเงินสะสม)
จานวน 40 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จานวน 15 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 โครงการ
3. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา จานวน 8 โครงการ
4. ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 15 โครงการ
5. ดาเนินการตามสัญญา แต่มีปัญหาอุปสรรค จานวน - โครงการ
6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 ครั้ง/ดาเนินการ 3 ครั้ง ไม่ได้ผล
/อื่นๆ (ส่งคืนกองช่าง - โครงการ)
- ผลการดาเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และเงินเหลือจ่าย จานวน 30 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จานวน - โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน - โครงการ
3. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา จานวน - โครงการ
4. ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 28 โครงการ
5. ดาเนินการตามสัญญาแต่มีปัญหาและอุปสรรค จานวน - โครงการ
6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 ครั้ง / ดาเนินการ 3 ครั้ง ไม่ได้ผล/อื่นๆ
(ส่งคืนกองช่าง) จานวน 2 โครงการ)

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2560
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมท่าจีน (ชั้น ๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. เพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(๑) คะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชีว้ ัด จานวน ๙๐ คะแนน
(2) คะแนนตามสัดส่วนของผลการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
(LPA) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้คะแนน ดังนี้
* สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๒. เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๕ อัตรา
๓. เห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จานวน ๑ ราย คือ นางสาวอุษณีย์ วิไลกุล ตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ กองพัสดุ
และทรัพย์สิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๒
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในรอบเดือนธันวาคม
* กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนาคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่นปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมความ
โปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย
* โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรม “อาสา
ทาความดีด้วยใจ” ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร
* โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ขยับกาย สบาย
ชีว”ี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยนายอานาจ อิ่มอาไภย เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการออกกาลังกาย
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตาแหน่ง
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือนมกราคม
2561 จานวน 1 เรื่อง
* การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ จานวน 4 เรื่อง
1. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
2. การจัดทาทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
3. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
4. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
* ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา, สอบราคา,ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานที่ต้องนามาเน้นย้า ได้แก่
1. เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 - 12.00 น.
และ 13.00 – 16.00 น. ในช่วงพักเที่ยงไม่ต้องปิด แต่ขอให้ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น
และในช่วง 13.00 น. ให้ปรับอุณหภูมิปกติ 25 องศา และทาความสะอาดแผง
ระบายอากาศทุก 6 เดือน
2. ระบบแสงสว่าง ให้เปิดไฟในขณะปฏิบัติราชการเท่านั้น และในเวลา 12.00
- 13.00 น. ขอให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดประหยัด
พลังงาน รวมถึงฝากผู้อยู่เวรยามฯ สานักงาน อบจ.สค. ให้ปิดไฟฟ้า แสงสว่างรอบ
อาคารสานักงาน ในเวลา 06.00 น. หรือก่อนนั้น

๑๓
3. กระติกน้าร้อน เมื่อเลิกใช้งานหรือก่อนเลิกงาน ขอความกรุณาถอด
ปลั๊กออก ไม่เกินเวลา 15.30 น.
4. ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดทิ้งไว้นาน และหมั่นทาความสะอาดแผง
ร้อนด้านหลังเป็นประจา ตรวจสอบขอบยางประตูอย่าให้รั่ว ห้ามนาของร้อนแช่ในตู้เย็น
5. เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้ตั้งโปรแกรมพักหน้าจออัตโนมัติ
ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบ
เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ ค เพื่อลดจานวนเครื่องพิมพ์ให้น้อยลง ตรวจทานข้อความ
บนหน้าจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ ถอดปลั๊กเมื่อยกเลิกใช้งาน
6. เครื่องถ่ายเอกสาร ควรตั้งอยู่ในสถานที่ระบายอากาศได้ดี ไม่ควรตั้งอยู่
ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หลังการใช้งานทุกครั้งให้กดปุ่มสแตนบายทิ้งไว้ และ
ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
7. การใช้ลิฟท์ในแต่ละครั้ง ควรไปพร้อมกันหลายๆ คน มีการจัดทาแผนผัง
ห้องปฏิบัติงานไว้หน้าลิฟท์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ สาหรับการ
ขึ้น - ลงชั้นเดียวควรใช้บันได
8. ข้อแนะนาการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ไม่ควรขับรถความเร็วเกิน 90 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง มีวางแผนการเดินทาง การตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจา และก่อนถึงที่
หมายให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในที่ทางาน
- ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกท่าน เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม
2561 นี้ อบจ.สค.จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 ซึ่งคณะผู้บริหาร
ให้ความสาคัญมาก โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยดูแลเรื่องของสถานที่ เน้น
เรื่องความปลอดภัย และการดูแลเอาใจใส่เด็กๆ รวมทั้งเรื่องความสะอาดด้วย
ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- จากที่ท่านนายกฯ ได้อวยพรและได้มอบนโยบายไปเมื่อสักครู่นี้ คือการทางาน
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด จึงขอนามาทบทวนให้ทราบอีกครั้ง
- เรื่องระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้าทุกครั้ง เพราะจะเป็นมาตรการควบคู่
ไปกับการทางานของทุกท่าน
- เรื่องเวรยามฯ ซึ่งจังหวัดเข้มงวดมากในเรื่องนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแล้วว่า
ในช่วงปีใหม่หากมาตรวจเวรแล้วไม่พบผู้อยู่เวรยามฯ จะมีความผิดทางวินัยร้ายแรง จึง
ขอกาชับกับทุกท่านเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสาคัญของการ
อยู่เวรยามฯว่า ผู้ที่อยู่เวรยามฯ และผู้ตรวจเวรฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรก ประจาปี 2561 และเป็นไตรมาสที่ 2 ของ
เลขานุการนายก อบจ.สค. ปีงบประมาณ ซึ่งผ่านมาแล้วหนึ่งไตรมาสและดูจากตัวเลขการเบิกจ่ายแล้วยังไม่มี
ความคืบหน้าสักเท่าไร และจากที่ท่านประธานแจ้งไว้ว่า จังหวัดได้มีการเบิกจ่าย
ไปแล้วประมาณร้อยละ 25 จึงต้องฝากไปถึงกองพัสดุฯ ด้วย เพราะยังไม่มีความ
คืบหน้าของโครงการที่จะดาเนินการในปี 2561 จึงอยากจะเห็นความชัดเจนให้
มากกว่านี้ ซึ่งควรมีการวางแผนโครงการแต่ละโครงการว่าจะสามารถดาเนินการ
ได้ช่วงไหน อย่างไรบ้าง และคงต้องฝากถึงกองช่างช่วยประสานงานด้วย

๑๔
- สานักปลัดฯ ที่ฝากไว้เรื่องงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทราบว่ามี
ความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง คงต้องมีการมาพูดคุยกัน เพราะหากมีความคืบหน้า
อย่างไร อยากให้มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย และฝากอีกเรื่องคือจากที่
มีการจัดทาป้ายติดที่ขั้นบันไดในแต่ละขั้นว่า หากเราเดินขึ้นบันไดจะมีการเผาพลาญ
ได้กี่แคลลอรี่ ซึ่งป้ายที่ติดเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสานักงานจนมาถึงด้านใน
สานักงานชั้น 3 แต่ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 ยังไม่มี การติดป้าย หากเป็นไปได้อยาก
ให้มีการติดป้ายให้ครบทั้ง 5 ชั้น
- สืบเนื่องจากที่กองการเจ้าหน้าที่รายงานว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
จะมีการบรรจุข้าราชการใหม่ ประมาณ 40 คน ซึ่งสถานที่ทางานขณะนี้จะมีการ
ขยับขยายทั้งในส่วนของกองช่างและสานักปลัดฯ โดยจะมีการกั้นห้องใหม่ และจะ
ให้กองพัสดุและกองคลังย้ายลงมาด้านล่าง เนื่องจากทั้ง 2 ส่วนราชการ เป็น
หน่วยงานที่จะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกเป็นประจา เพื่อให้เกิดความสะดวก
ต่อการติดต่องาน และเป็นการประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟท์ขึ้น -ลง แต่ใน
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดาเนินการเรื่องการกั้นห้อง จึงขอฝากกองช่างด้วยว่าให้เร่ง
ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
- มาตรการประหยัดพลังงานที่ท่านปลัดฯ พูดไปเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะดูจากยอดแจ้งค่าไฟฟ้าที่ อบจ.ต้องจ่ายอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และยัง
ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลย ฉะนั้น จึงขอให้ดาเนินการมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป และที่ท่านปลัดฯ พูดถึงในเรื่องของการพิมพ์เอกสารและสั่งพิมพ์เอกสาร
ขอให้มีการอ่านและตรวจทานทุกครั้ง ก่อนการสั่งพิมพ์ เพื่อลดความผิดพลาดและ
เป็นการประหยัด กระดาษด้วย
- อบจ.สค จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 ในวันเสาร์ที่
13 มกราคม 2561 นี้ โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้ก็คล้ายกับปีที่แล้ว จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกท่านมาช่วยงานในดังกล่าว สาหรับ ในวันอาทิตย์จะมีการจัดงาน
SK park ด้วย
นายสุเมธ บุญญสิริ
ที่ปรึกษานายก อบจ.สค.

- ผมขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกหน่วยงานทางานด้วยความรัก ความสามัคคี ความเอื้อ
อาทรต่อกัน ซึง่ ในปีใหม่นี้ท่านนายกฯ ได้อวยพรให้ทุกท่านไปแล้ว ผมจึงขอฝากไว้เป็น
ข้อคิดว่าในการทางานขอให้มีความรัก ความสามัคคีและความยุติธรรม

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- ที่ผมได้พูดไว้ในตอนต้นว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า หากมีการวิเคราะห์
การเบิกจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายถือว่าเป็น
การทาผิดต่อ 3 ส่วน ได้แก่ ต่อฝ่ายบริหาร ต่อแผนงานที่วางไว้ และต่อเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิด

๑๕
ระเบียบวาระที่ 7
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- วันนี้มีการละเล่นทายโจ๊ก เป็นการทายในแต่ละบรรทัดว่าหมายถึงอะไร และ
แต่ละบรรทัดต้องมีความเหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ครูปากกาด้ามเดียวเที่ยวเร่สอน
เฉลย ครูวันเพ็ญ
ประธานสภาสมุทรสาครองค์กรใหญ่ เฉลย บาเพ็ญ
อยู่ ก.จ. มองเห็นว่าเป็นใคร
เฉลย นภาเพ็ญ
เป็นบทเพลงซึ้งใจเพื่อชีวิต
เฉลย เดือนเพ็ญ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุรางค์ ปานสมุทร)
ผู้ชว่ ยนักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ จ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- วันนี้มีข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุเข้ารับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 43 ราย ขอเชิญแต่ละท่านแนะนาตัวค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ในนามของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยินดีต้อนรับ
ข้าราชการใหม่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านทางานอยู่ที่นี่ด้วยความสุข ความอบอุ่น หาก
มีอะไรไม่เข้าใจก็ให้สอบถามพี่ๆ ที่ทางานมาก่อน ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ประพฤติ
ตน อย่างไรบ้าง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม
2561
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมกรมการจังหวัดฯ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.ที่ควรทราบ ดังนี้
- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีเรื่องสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
๑. เข้าสู่เดือนที่ ๕ ของปีงบประมาณแล้ว โดยผลการเบิกจ่ายของจังหวัดเป็น
อันดับที่ ๒๗ ของประเทศ
๒. เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะถนนพระราม ๒
ต้องมีการดูแลให้มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่ง อบจ.มีหน้าที่โดยตรง และให้การ
สนับสนุนในหลายเรื่อง
๓. การจราจรในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ในขณะนี้ยังไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงให้เทศบาลนครสมุทรสาครช่วยจัดการดูแลในเรื่องนี้
๔. เรื่องแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ฝากให้เจ้าหน้าที่ตารวจช่วยดูแล
กวดขัน ฉะนั้นใครมีคนงานเป็นต่างด้าวต้องให้ทางานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๕. ความสะอาดของห้องน้าในสถานที่ราชการ อยากให้ความสะอาดอยู่ ตลอด
เวลา เพราะผู้ที่มาใช้ห้องน้าไม่ได้มีแต่เจ้าหน้าที่ในศาลากลางเท่านั้น แต่มีบุคคล
ภายนอกที่มาติดต่องานก็มาใช้บริการด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ผู้มีหน้าที่ดูแลห้องน้าต้อง
หมั่นดูแลรักษาความสะอาด และขอฝากถึงส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องห้องน้า
ของ อบจ.ด้วย รวมถึงข้าราชการใหม่ทุกท่านด้วย ขอให้ช่วยกันรักษาดูแลความ
สะอาดด้วย

๒
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ฝากว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทางานใน
สถานที่ทางานของตนเอง หากมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในที่ทางาน ขอให้ช่วยกัน
สอดส่องดูแล หรือสอบถามว่าต้องการมาติดต่อราชการเรื่องอะไร
- การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ ซึง่ ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ
๓๐.๘ แยกเป็นรายจ่ายประจาร้อยละ ๕๔.๒ งบลงทุนร้อยละ ๒๑.๔๙ ถือว่า
เบิกจ่ายได้ค่อนข้างมากเหมือนกัน
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเรื่องที่เป็นสาระ
สาคัญ ดังนี้
๑. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รับมอบนโยบายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย เรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน และฝาก
ท้องถิ่นช่วยกันในเรื่องความเลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ รายได้ และศูนย์
การรับบริการจาก อปท.
๒. เรื่องงานพัสดุ การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล โดยขอให้ อปท.ช่วยกันขับเคลื่อน และขอให้เร่งรัดดาเนินการและรายงาน
ผลการดาเนินการเป็นระยะการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ในการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน
๓. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (1) ฝากให้
ท้องถิ่นดูแลเรื่องคูคลองด้วย เนื่องจากผักตบชวาที่ทา Big Cleaning Day ขณะนี้
กาลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยขอให้ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบที่ดูแลเรื่องแหล่งน้า
ขอให้ช่วยกันกาจัดผักตบชวาให้ด้วย
4. เรื่องน้าเสีย ขณะนี้คลองภาษีเจริญประสบปัญหาหนักมาก ในเรื่องของ
คุณภาพน้า จึงฝากให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลคลองภาษีเจริญช่วยกันดูแล รวมถึง
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
5. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (2) เน้นย้าทีไ่ ปศูนย์ดารง
ธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จใน
พื้นที่ก่อนที่จะส่งมาที่จังหวัด ยกเว้นเรื่องที่ดาเนินการแก้ไขไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้า
มาร่วมกันหาทางแก้ไขที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดก่อน
6. เรื่องศูนย์เด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของกรม
ส่งเสริม ไม่ควรให้ศูนย์เด็กเล็กมีการปิดเทอมเหมือนโรงเรียนปกติ เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาที่ต่อเนื่อง และควรจัดหาครูเด็กเล็กให้พอเพียงเพื่อให้ทางานได้อย่างต่อเนื่อง
7. เรื่องตลาดประชารัฐ ขอให้ทุก อปท.ที่มีตลาดประชารัฐให้เร่งดาเนินการใน
การส่งรายละเอียด
8. ขอความกรุณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสนใจและกาชับเรื่องอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยขอให้ไปลงทะเบียนกัน ซึ่งระเบียบต่างๆ อยู่ระหว่างการ
ลงร่างแต่ให้มีการเตรียมตัวไว้ก่อน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับจังหวัด
9. แนะนาผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายประชา ไพประพันธ์ ตาแหน่งปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ย้าย
มาจากปลัดเทศบาลตาบลสวนหลวง
(2) นายสุทธิพงศ์ ม่วงสวนขวัญ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บางน้าจืด ย้ายมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า

๓
(3) นายสุรพันธ์ ขันทอง ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า ย้ายมาจากปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางน้าจืด
10. ท่านท้องถิ่นจังหวัดฯ ฝากกาชับเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งขณะนี้มี อปท. 5 แห่ง
ที่รายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
11. การบริหารจัดการขยะ โดยกรมส่งเสริมฯให้ทุก อปท.จัดตัง้ จุดรวบรวม
ขยะอันตรายให้ครบ 100% ซึ่งมี อปท.ที่รายงานการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และมี
อปท.ที่ยังไม่มีการรายงานเลยทั้งหมด 7 อปท.
12. เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ได้เน้นย้าเรื่องการใช้ยางพารา
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
13. การบรรจุข้าราชการท้องถิ่นใหม่ โดยได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบต.คลองมะเดื่อ
14. เรื่องความสะอาดของห้องน้าห้องส้วม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี
แนวทางให้ท้องถิ่นดาเนินการแจ้งหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ตลาด สถานีบริการ
น้ามัน สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีห้องน้า ส้วมสาธารณะในพื้นที่ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร
ก็ให้มีการรณรงค์จัดกิจกรรมทาความสะอาดห้องน้าให้สะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ
เพื่อให้นักเที่ยวและผู้ใช้ผู้เดินทางไปมาได้ใช้บริการ ทาความสะอาดและปรับปรุง
ห้องน้าในความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้ผู้ใช้ห้องน้ามีพฤติกรรมการใช้ที่ถูกต้อง
จัดให้มีและดูแลห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
โดยสะดวกและถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้าและพื้นที่โดยรอบ
ให้สวยงาม
๑๕. เมื่อสักครู่ที่ผมเกริ่นไว้ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ โดย
สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ตามหนังสือ
จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ดาเนินการใน ๒ หัวข้อ คือให้ผู้บริหารตลาดไปขึ้นทะเบียน
ให้เรียบร้อย และในส่วนที่ ๒ ให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานขอความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในการสนับสนุนในเรื่องการจัดอบรม
ผู้บริหารตลาดให้ครบทุกประเภท โดยประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดสมุทรสาคร (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) ในการช่วยกันฝึกอบรม
๑๖. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้า จังหวัดสมุทรสาคร ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561
๑๗. สนง.พัฒนาสังคมฯ รายงานเรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม เพื่อจัดทาระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) ซึ่งต่อไปในอนาคตคนไทย
จะใช้ระบบนี้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเรื้อรัง
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(๑)

- คาแนะนาสาหรับข้าราชการใหม่ เมื่อเข้าร่วมประชุมควรจะต้องมีการจดบันทึก
เอาไว้ด้วย เพื่อที่จะได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป และสอบถามท่านปลัดฯ
เรื่องการจัดอบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นจังหวัดฯ มีความคิดเห็นอย่างไรว่า
เป็นอานาจหน้าที่ของ อบจ. หรือไม่ ในการจัดอบรมฯ

๔
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค

- ในรายละเอียดของหนังสือของจังหวัดมีความชัดเจน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องของการทาเอกสารคงไม่ใช่ อบจ. เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องตลาดโดยตรง
แต่ในเรื่องของการอบรม คงต้องมีการมาพูดคุยกัน

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สานักปลัดฯ ขอรายงานโครงการที่จะดาเนินงาน ดังนี้
1. โครงการที่จะดาเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมอบรม“ชีวีสดใส
วัยสูงอายุ” โดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะ
ทางกาย พัฒนาจิตใจให้กับผู้สูงอายุในเขตอาเภอกระทุ่มแบน จานวน 200 คน
ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน
2. แจ้งแนวทางการอยู่เวรรักษาการณ์และการตรวจเวรรักษาการณ์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. กาหนดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เป็นประจาทุกเดือน เวลา 16.00 น.
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ

- ขอทาความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร ข้อที่ ๕ โดยในคาสั่งฯ
การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามฯ ข้อที่ ๕ ไม่ได้เน้นเฉพาะบุคคลที่น่าสงสัยเท่านั้น แต่
ต้องเป็นเหตุการณ์ด้วย ฉะนั้นในข้อนี้สรุปได้ว่า ทั้งบุคคลที่น่าสงสัยและมีเหตุการณ์
ที่ผิดปกติ ดังนั้นผู้ที่อยู่เวรยามฯ และตรวจเวรฯ ต้องคอยสังเกตการณ์ด้วย

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1. โครงการที่ได้ดาเนินการในเดือนมกราคม 2561 คือโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสัญจรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนกับโครงการก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพ้ว งบประมาณก่อสร้าง 7,430,000 บาท
ในวันที่ 18 มกราคม 2561
1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตาบลบ้านแพ้ว งบประมาณก่อสร้าง 9,544,000 บาท ในวันที่
26 มกราคม 2561
- เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
* ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศเรียกประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 มีกาหนด 45 วัน นับตั้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
- โครงการ/ กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ มี 2 โครงการ ดังนี้
* โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กิจกรรม “ นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์การ
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9, 22 และ 28 กุมภาพันธ์
2561

๕
* โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากประชาชนกับโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตาบลบางหญ้าแพรกงบประมาณ
ก่อสร้าง 10,985,000 บาท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
* การฝึกอบรม การจัดการของเสียอันตรายชุมชนสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาครบุรี
- กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
* “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร
ปี 2561 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร

นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานในเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนมกราคม 2561
* หมวดภาษีอากร 5,951,946.82 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
48,657 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 536,059.89 บาท , หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 11,742 บาท ,หมวดภาษีจัดสรร 25,237,900.78 บาท , หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,139,601 รวมทั้งสิ้น 10,139,601 บาท
- รายจ่ายตามงบประมาณเดือนมกราคม 2561
* งบกลาง 728,944.25 บาท , งบบุคลากร 7,959,941.54บาท,
ค่าตอบแทน 114,310 บาท ,หมวดค่าใช้สอย 856,987.98 บาท ,
ค่าวัสดุ 1,024,086.11 บาท , หมวดสาธารณูปโภค 499,223.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,676,082.27 บาท
- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนมกราคม 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 42,500 บาท ,ลูกหนี้เงินสะสม 226,525.36 บาท , เงินรับฝาก
288,653.37 บาท ,เจ้าหนี้เงินสะสม 786,212.08 บาท , รายจ่ายค้างจ่าย
4,868,431 บาท , เงินกาหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ1,830,228.75 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,042,550.56 บาท
- สรุปรายรับ – จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 288,653.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.65 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 102,784,743.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.85 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
* แยกเป็น งบประจา จานวน 407,774,500 บาท จ่ายจริง
57,108,661.41 บาท คิดเป็น 14.00 %
* งบลงทุน จานวน 399,225,500 บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็น - %
เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 งบลงทุน 399,841,100 บาท จ่ายจริง
528,506.94 บาท คิดเป็น 0.13 %

๖
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 354,509,263.23 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 จานวน 80,607,088.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.74
นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.
รก.แทน ผอ.กองช่าง

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนมกราคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2561
1. ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่น้าท่าจีน พื้นที่หมู่ที่ ๑,๒ ตาบลอาแพง เป็น
เวลา 15 วัน
2. ขุดตักดินเสริมคันดินป้องกันน้าท่วม และเกลี่ยปรับพื้นที่ ภายในโรงเรียน
วัด เจริญสุขาราม หมู่ที่ ๒ ตาบลบางกระเจ้า เป็นเวลา 3 วัน
3. ขุดตักดินเสริมคันป้องกันน้าท่วม บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตนิคมสหกรณ์โคกขาม เป็นเวลา 3 วัน
4. ขุดตักเศษดิน เศษขยะ และวัชพืช บริเวณแนวคลองแค ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๔
เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตาบลท่าไม้ เป็นเวลา 5 วัน
5. ขุดลอกร่องน้าเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐๓ (ถนนเอกชัย)
ตั้งแต่หน้าโรงงานกาจัดขยะ ถึงสี่แยกตัดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๐๖
พื้นที่ตาบลกาหลง เป็นเวลา 4 วัน
6. ปรับพื้นที่ภายในค่ายลูกเสือมหาชัย ผิน แจ่มวิชาสอน ถนนเศรษฐกิจ ๑
ตาบลมหาชัย เป็นเวลา 7 วัน
7. เกลี่ยปรับพื้นที่วัดนาโคก ตาบลนาโคก เป็นเวลา 5 วัน
8. เกลี่ยปรับพื้นที่ลานวัดทองธรรมิการาม หมู่ที่ ๗ ตาบลท่าทราย
เป็นเวลา 3 วัน
9. ปรับภูมิทัศน์ เพื่อใช้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ภายในโรงเรียน
วัดบางน้าวน (รอดพิทยาคม) ตาบลบางโทรัด เป็นเวลา 3 วัน
10. เกลี่ยปรับวัสดุหินคลุก และปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนน พื้นที่หมู่ที่ ๕ และ
พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตาบลคลองมะเดื่อ เป็นเวลา 8 วัน
11. เกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถ ๗ ชั้น และบริเวณโดยรอบ
อาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ๙ ชั้น เป็นเวลา 5 วัน
12. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนพระราม ๒ โดยบูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวง
สมุทรสาคร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้าท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก เป็นเวลา 5 วัน
13. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลบ้านบ่อ เป็นเวลา 10วัน
14. ตัดหญ้าไหล่ทางตามเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรมาร่วมกิจกรรม
วัน เด็ก ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง (วัดหงอนไก่) เป็นเวลา 5 วัน
15. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลโรงเข้ เป็นเวลา 15 วัน
16. เกลี่ยปรับพื้นที่และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
คัดเค้า หมู่ที่ ๖ ตาบลท่าทราย เป็นเวลา 2 วัน
17. บรรทุกโต๊ะและเก้าอี้ จากวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มายังวัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง (ไป - กลับ) เป็นเวลา 6 วัน

๗
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2561)
1. นารถกระเช้าดับเพลิง ๑๐ ล้อ และรถดับเพลิงอเนกประสงค์ รวมจานวน
๒ คัน พร้อมอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ดาเนินการปรับภูมิทัศน์ รดนาต้นไม้ ทาความสะอาดโรงจอดเครื่องจักรกล
ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ของงานบรรเทาสาธารณภัย
3. ให้การสนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน ๑๑ แห่ง
รวมเป็นเวลา ๑๓ วัน
- การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล(ในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม 2561)
1.เกรดปรับถนนหมู่ที่ 2 ต.นาโคก เป็นเวลา 4 วัน
2. เกรดปรับพืนที่บริเวณวัดเกษตรพันธาราม เป็นเวลา 2 วัน
3. เกรดปรับพืนที่บริเวณวัดบางปิ้ง จานวน 3 วัน
4. เกรดปรับถนนบริเวณหมู่ที่ 3 และ 4 ต.หนองสองห้อง จานวน 3 วัน
5. เกรดปรับถนนบริเวณหมู่ที่ 5 ต.คอกกระบือ จานวน 2 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตาบล
คลองมะเดื่อ สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สินสุดสัญญา
14 ตุลาคม 2560 ขยายระยะเวลาเป็น 23 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง
11,970,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท จิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น นครปฐม จากัด
เปลี่ยนผู้ควบคุมงานจาก นายศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม เป็น นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการ
จับเซียม ฉาบผนัง ทาพืนหินขัด ทางานฝ้าเพดานชัน 4 เข้าวงกบหน้าต่างเดินสาย
ไฟฟ้า ผลงานที่ได้ 71%
๒. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลอง บางนาจืด หมู่ที่
1,2,3 ตาบลบางนาจืด สัญญาเลขที่ 236/๒๕60 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
สินสุดสัญญา 23 ธันวาคม 2560 ขยายระยะเวลาเป็น 12 มิถุนายน 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 10,260,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการตัดเหล็ก ผูกเหล็กเสริมกาแพงกัน
ดิน ผลงานที่ได้ 8%
๓. ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สัญญาเลขที่ 53/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สินสุดสัญญา 8 มีนาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 30,649,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท บ้าน 1243 จากัด

๘
ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชือใหญ่ ดาเนินการ ก่ออิฐฉาบปูนผนัง, ติดตังวงกบ
พร้อมบานประตู หน้าต่าง, ทาสีอาคาร, ติดตังระบบประปา ระบบไฟฟ้าอาคาร
ผลงานทีไ่ ด้ 75% ดาเนินการเทคอนกรีตกาแพงกันดิน, หูช้าง, คานรับแผ่นพืนสะพาน
ผลงาน ที่ได้ 88%
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่นาท่าจีน หมู่ที่ 11,10,9
ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 สินสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 13,709,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท คลังทองศิริ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชือใหญ่ ดาเนินการ
เทคอนกรีตกาแพงกันดิน, หูชา้ ง, คานรับแผ่นพืนสะพาน ผลงานที่ได้ 88%
นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - โครงการถนนเลียบข้างสนามกีฬาดาเนินการเรียบร้อยหรือยัง เพราะไม่เห็น
เลขานุการนายก อบจ.สค. มีรายงาน ซึง่ กองพัสดุแจ้งว่าหมดสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่ทราบว่า
มีผลงานกีเ่ ปอร์เซ็นต์ และโครงการถนนซอยเทพกาญจนา ได้มีการเข้าไปดาเนินการ
อย่างไรบ้าง ขอทราบความคืบหน้าด้วย
นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่
นักบริหารงานช่าง

- โครงการถนนสายเทพกาญจนาขณะนี้มีการเข้าดาเนินการแล้ว แต่ยังติดปัญหา
เรื่องแบ็คโฮที่แจ้งไว้ ยังไม่ครบจานวน สาหรับโครงการถนนข้างสนามกีฬามีการ
ดาเนินการอยู่แต่มปี ั ญหาเรื่องการขยับเสาไฟฟ้ า ซึ่งยังไม่ได้ส่งรายงานผลการ
ดาเนินการ ผลงานอยู่ที่ประมาณ 60%

นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนมกราคม 2๕61 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,841 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิก ในเดือนมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 14 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิก ในเดือนมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 10 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนธันวาคม 2560 จานวน 24 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
31 มกราคม 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,410 คน
* รายรับประจาเดือนมกราคม 2561 จานวน 8,672 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนมกราคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 กิจกรรม “ไข่เต่าลาวา”
2. วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 กิจกรรม “ วันเด็กซน
3. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรม “ปีศาจปลา”
4. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 กิจกรรม “กังหันกระดาษ”
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1. วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ปุยฝ้าย”
2. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ฮาร์ทป๊อบ”
3. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “มังกร”
4. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “กระเป๋าใส่เหรียญ”
- อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด 5 อันดับแรก ประจาเดือนมกราคม 2561

๙
1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สาหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C
2. ติวโจทย์เตรียมสอบ NT ป.3 แนวใหม่
3. Mind Map English พูดภาษาอังกฤษจากจินตนาการ
4. อมตะ
5. Grammar จัดเต็ม + ข้อสอบ
- เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางใหญ่ ได้พาน้องๆ มาเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มกราคม 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดงานกีฬาสี
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน คณะ
ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนครั้งนี้เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ได้แสดงออก
ถึงศักยภาพ ความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนถนัด สร้างความสามัคคี ทาให้รู้จักแพ้
รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัยกัน ตลอดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้
2. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 โดยนายวิรชั ลิมปนวิสุทธิ์ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะ
กรรมการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน
และมอบของรางวัลให้เด็กนักเรียน มีการจับสลากของขวัญให้เด็กนักเรียน พร้อม
การบริการซุ้มอาหาร จานวน 42 ซุ้ม สาหรับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลทาให้การจัดกิจกรรมวันเด็ก
ประจาปี 2561 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีเยี่ยม
3. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลหลักห้าจัดกิจกรรม
รับขยะรีไซเคิลเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมปลูกฝังจิตสานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นการลดปริมาณขยะ พร้อมหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และส่งเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนในเรื่องของการแยกขยะก่อนนาเข้าสู่กระบวนการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลหลักห้าให้คาแนะนา พร้อม
ชี้แนะเกร็ดความรู้เรื่องขยะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ

นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม
2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีเพื่อให้
นักเรียนได้นาประสบการณ์จากการเรียนรู้มาสร้างสรรค์กิจกรรม โดยคณะกรรมการ
นักเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้ดาเนินงาน ครูเป็นที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียนนาอาหารและของขวัญมามอบให้กับนักเรียน และเวลา 16.30 น.
ผู้นาชุมชนมาใช้สถานที่ในการประชุมชาวบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ เรื่องการน้อมนา
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต เช่น การทาการเกษตร

๑๐
การทาบัญชีครัวเรือน เป็นต้น
2. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เด็กหญิงสุธิดา บุดดา นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่แข่งขันวิ่ง 100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการแข่งขัน
กรีฑาของจังหวัดสมุทรสาคร และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา
Sport Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ประจาปี 2561
“ฉลามชลเกมส์” ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี ผลการ
แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในวันเดียวกัน ท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครจัดทดสอบนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละ อปท. ในจังหวัด
สมุทรสาคร เข้าร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันและเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 5 รายการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาษาไทยและสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และตามที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมส่งนักเรียนเข้าสอบ
ประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2560
สาหรับนักเรียน คณะจังหวัดสมุทรสาคร ภาค 14 ซึ่งโรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนเข้า
สอบเป็นปีแรก เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการสอบของนักเรียน ดังนี้
* ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบผ่าน 126 คน
* ธรรมศึกษาชั้นโท สอบผ่าน 5 คน
* ธรรมศึกษาชั้นเอก สอบผ่าน 6 คน
3. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนดาเนินการจัดโครงการ การศึกษา
สร้างงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาท่าจีน 10 โรงเรียน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ แต่ละฐานจะมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานอาชีพให้กับนักเรียนทุกโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักงานอาชีพ
มีทักษะในการทางาน สร้างเจตคติในการเรียนต่อ
4. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 อบต.ท่าไม้ นาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 อบต.ท่าไม้ นาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 90 คน
6. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสารอง
“Day Camp” บริเวณสนามอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 284 คน ได้ฝึกประสบการณ์การ
พัฒนาทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และด้านสังคม และฝึกประสบการณ์
ในการเดินทางไกล โดยครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นวิทยากร
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนมกราคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 53 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
จานวน 8 โครงการ
2. ขายเอกสารฯ
จานวน 3 โครงการ
3. อนุมัติจ้างและจัดทาร่างประกาศ (แสดงความคิดเห็น)

๑๑
จานวน 2 โครงการ
4. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 3 โครงการ
5. แจ้งกองช่างทบทวนราคากลาง (ครั้งที่ 2)
จานวน 1 โครงการ
6. อยู่ระหว่างเสนอราคากลางให้ผู้บริหารเห็นชอบ จานวน 8 โครงการ
7. แจ้งกองช่างกาหนดราคากลาง
จานวน 4 โครงการ
8. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
จานวน 24 โครงการ
นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - จากสรุปผลการนาเสนอ อยากให้ใส่ละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าแต่ละโครงการ
เลขานุการนายก อบจ.สค. มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
นายบรรจง สุทธิคมน์
รอนายก อบจ.สค.(1)

- งานพัสดุต้องทาความเข้าใจกับกองที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะกองช่างว่าให้มี
การทาหนังสือแจ้งเตือนหรือเร่งรัดการทางาน หากเห็นว่าการทางานมีความล่าช้า

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖1 ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมท่าจีน
(ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. เห็นชอบให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๒ ราย
(๑) นายธนัชกฤศ แก้วนา ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร โอนไปดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.จ.จ.สค. มีมติเห็นชอบ
(๒) นายณัฐพงษ์ ปาละวงษ์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองแผนและงบประมาณ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
โอนไปดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักปลัด
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๖๑
2. เห็นชอบย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวสุขฤทัย แพรกสมุทร ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ไม่
ก่อนวันที่ ก.จ.จ.สค. มีมติเห็นชอบ
๓. เห็นชอบร่างประกาศ ก.จ.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ.๒๕๖๐
๔. เห็นชอบร่างประกาศ ก.จ.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. เห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จานวน ๔๓ ราย

๑๒
- โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์
1. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management:
KM) กิจกรรม “ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร กิจกรรม“เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านพัสดุ” ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมท่าจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ กิจกรรม
“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นข้าราชการที่ดี”ระหว่างวันที่ ๗ – ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรี
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ กิจกรรม
“ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย จังหวัดราชบุรี
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
นักวิชาการเงินและบัญชี
กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 1 เรื่อง
ปฏิบัติการ รักษาการในตาแหน่ง - การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
* วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
* วิธีคัดเลือก
* วิธีเฉพาะเจาะจง
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 4 เรื่อง
1. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
2. การจัดทาทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลือง
3. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
4. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 จานวน 1 เรื่อง
* การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
- ขอนากิจกรรมเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วน
ปลัด อบจ.สค.
จังหวัดสมุทรสาครมาเน้นย้าอีกครั้ง ได้แก่
1. เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 - 12.00 น.
และ 13.00 - 16.00 น. ในช่วงพักเที่ยงไม่ต้องปิด แต่ขอให้ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น
และในช่วง 13.00 น. ให้ปรับอุณหภูมิปกติ 25 องศา และทาความสะอาดแผง
ระบายอากาศทุก 6 เดือน
2. ระบบแสงสว่าง ให้เปิดไฟในขณะปฏิบัติราชการเท่านั้น และในเวลา 12.00
- 13.00 น. ขอให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดประหยัด
พลังงาน รวมถึงฝากผู้อยู่เวรยามฯ สานักงาน อบจ.สค. ให้ปิดไฟฟ้า แสงสว่างรอบ
อาคารสานักงาน ในเวลา 06.00 น. หรือก่อนนั้น
3. กระติกน้าร้อน เมื่อเลิกใช้งานหรือก่อนเลิกงาน ขอความกรุณาถอด

๑๓
ปลั๊กออก ไม่เกินเวลา 15.30 น.
4. ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดทิ้งไว้นาน และหมั่นทาความสะอาดแผง
ร้อนด้านหลังเป็นประจา ตรวจสอบขอบยางประตูอย่าให้รั่ว ห้ามนาของร้อนแช่ในตู้เย็น
5. เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้ตั้งโปรแกรมพักหน้าจออัตโนมัติ
ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบ
เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ ค เพื่อลดจานวนเครื่องพิมพ์ให้น้อยลง ตรวจทานข้อความ
บนหน้าจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ ถอดปลั๊กเมื่อยกเลิก การใช้งาน
6. เครื่องถ่ายเอกสาร ควรตั้งอยู่ในสถานที่ระบายอากาศได้ดี ไม่ควรตั้งอยู่
ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หลังการใช้งานทุกครั้งให้กดปุ่มสแตนบายทิ้งไว้ และ
ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
7. การใช้ลิฟต์ในแต่ละครั้ง ควรไปพร้อมกันหลายๆ คน มีการจัดทาแผนผัง
ห้องปฏิบัติงานไว้หน้าลิฟ ต์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ สาหรับการ
ขึ้น - ลงชั้นเดียวควรใช้บันได
8. ข้อแนะนาการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ไม่ควรขับรถความเร็วเกิน 90 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง มีการวางแผนการเดินทาง การตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจา และก่อน
ถึงที่หมายให้ปิดเครื่องปรับอากาศ
๙. ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในที่ทางาน
นางญาณะพัชญ์ บุญช่วย
- เรื่องการแต่งกาย โดยในวันจันทร์ให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากี สาหรับผู้หญิง
รองปลัด อบจ.สค.
หากผมยาวให้เกล้าผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ ให้สวมรองเท้าคัชชูหุ้ม
ส้นสีดาเท่านั้น
- มารยาทในองค์กร การทาความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดที ี่เรา
ควรยึดถือปฏิบัติ รวมถึงข้าราชการรุ่นพี่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ
รุ่นน้อง เพื่อให้น้องข้าราชการใหม่ได้ยึดถือและปฏิบัติ ตาม
ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- ขอให้มีความตั้งใจในการทางาน เพราะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายของ
อบจ.แล้ว ยังค่อนข้างน้อยมาก
- เรื่องวินัยถือเป็นเรื่องสาคัญมาก โดยเฉพาะข้าราชการใหม่ต้องทราบว่าวินัย
ข้าราชการคือกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องรับทราบ เพื่อมิให้ทาผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
- การอยู่เวรยามฯ โดยผู้ที่ละทิ้งหน้าที่เวรยามฯ ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ดังนั้น หากได้รับการแต่งตั้งให้อยู่เวรยาม และตรวจเวรยามฯ แล้วไม่มาปฏิบัติตาม
คาสั่งฯ จะถือว่าเป็นการทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษถึงไล่ออกจากราชการ
- ฝากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ เรื่องการพิมพ์
หนังสือต่างๆ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดและเสียหาย

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม
รองนายก อบจ.สค. (๑)

- อบจ.ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือว่า
เป็นคลื่นลูกใหม่สาหรับ อบจ. จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์
- ขอฝากกองช่าง ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย เพราะช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้ว
เลขานุการนายก อบจ.สค. และสมุทรสาครมีคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างมาก ช่วงเทศกาลจะมีการไหว้เจ้ากัน
จะต้องมีการจุดธูปเทียน จึงขอฝากให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด หากกรณีเกิดเหตุการณ์

๑๔
ขึ้นมาจะได้ออกไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที
นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกท่าน วันนี้มีเรื่องจะฝากไว้คือผลการเบิกจ่าย
เลขานุการนายก อบจ.สค. หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่า งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้มากที่สุดเป็นเรื่องเงิน
อุดหนุน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ถึงประมาณ ๕๐% จึงขอให้แต่ละกองช่วยไปสารวจดู
หมวดเงินอุดหนุนว่ายังมีที่ไม่ได้เบิกจ่ายอีกหรือไม่ เพราะขณะนี้รายได้ของ อบจ.
มีอยู่ ๒๐๐ กว่าล้าน ซึ่งเพียงพอให้เบิกจ่ายได้ สาหรับในหมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดิน
ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งในหมวดค่าครุภัณฑ์เป็นหมวดที่เราน่าจะเบิกจ่ายได้บ้างแล้ว
โดยเฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากเป็นไปได้ปีงบประมาณ
ต่อไป ในเรื่องของหมวดค่าครุภัณฑ์อยากให้รีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
แรก เพราะจากการสังเกตในแต่ละปีประมาณเดือนมกราคมจะมีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ออกมาใหม่ทุกปี ซึ่งหากเราไม่ดาเนินการเรื่องครุภัณฑ์ให้แล้ว เสร็จภายใน
ไตรมาสแรก ในเดือนมกราคมบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ออกมาใหม่ ครุภัณฑ์บางตัว
อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เท่ากัน ก็จะทาให้เป็นปัญหาในการตั้งงบประมาณ
จึงขอฝากให้ไปช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย
- เรื่องการอยู่เวรยามฯ หลังจากที่ อบจ.ได้มีการต่อเติมอาคารออกไป ๒ ด้าน
แสงสว่างในเวลากลางคืนอาจจะไม่เพียงพอ จึงมีความเห็นว่าน่าจะมีการติดตั้งแสง
สว่างบริเวณภายนอกอาคารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากจะมีการติดตั้งไฟฟ้ารอบอาคารใน
ลักษณะของแผงโซล่าเซลล์จะเป็นไปได้หรือไม่ ฝากให้ไปช่วยดูเรื่องนี้ด้วย
- จากการนาเสนอผ่านโปรเจ็คเตอร์ ดูแล้วไม่ค่อยชัดเจน ไม่ทราบว่าเกิดจาก
การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หรือไม่ ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขด้วย
- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองแผนฯ จะมีการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ได้มี
การรณรงค์เชิญชวนบุคลกรในหน่วยงานทราบบ้างหรือไม่ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกัน
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อจะได้นาเงินไปทาบุญที่วัดสุวรรณรัตนารามต่อไป
- ท่านนายกฯ ฝากขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
๒๕๖๑ ของ อบจ. ที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑๕

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
- ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม วันนี้จะขอมาพูดคุยทาความเข้าใจทุกท่าน
เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน จากการประชุมสภากาแฟเมื่อวันที่ 10 เมษายน
2561 ผู้บริหารฝากเรื่องการอยู่เวรยามฯ ในสถานทีร่ าชการ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่

อย่าง
เคร่งครัด ช่วยกันดูแล อาคารสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- นโยบายจากรัฐบาลเนื่องในเทศกาลวันน้าสงกรานต์ หากเป็นข้าราชการและ
ไปทาผิดกฎ กติกา เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กาหนด เมาแล้วขับ ในช่วง 7 วันอันตราย
นอกจากจะถูกจับและปรับแล้ว ยังจะถูกลงโทษทางวินัยอีกด้วย จึงขอฝากทุกท่าน
ไว้ด้วย
- แนวทางปฏิบัติเรื่องการแต่งกายของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
* วันจันทร์ แต่งกายเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ สวมรองเท้าหุ้มส้น
สีดา แบบปิดปลายเท้า
* วันอังคารแต่งกายด้วยผ้าไทย (ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าฝ้าย)
* วันพุธถึงวันศุกร์ ชุดสุภาพ หรือเสื้อยืดมีปกตราสัญลักษณ์ของ อบจ.สค.
และเก็บชายเสื้อไว้ด้านในกระโปรงหรือกางเกง
น.ส.สินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- แนะนาข้าราชการใหม่จานวน ๔ ราย ดังนี้
1. นางสาวภิชญกัญญ เรือนทองดี วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางจิราภรณ์ ขุมทอง วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วยกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. นางสาวกาญจนา ปานเนียม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4. นางสาววราภรณ์ ยังรอด วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- สวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในปีน้ีมีวันหยุดราชการต่อเนื่อง
5 วัน ท่านใดที่มีคาสั่งให้อยู่เวรยามฯ และตรวจเวรฯ ขอให้มาปฏิบัติ โดยเคร่งครัด
และหากท่านใดมีความจาเป็นไม่สามารถมาอยู่เวรฯ หรือตรวจเวรฯได้ ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ และดาเนินการสับเปลี่ยนการอยู่เวรฯ ให้ถูกต้อง
- วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 จังหวัดจะเข้มงวดเรื่องการดื่มสุรา และเรื่อง
อุบัติเหตุ ซึ่งหากข้าราชการกระทาผิดและถูกจับจะต้องถูกดาเนินคดี และถูก
ลงโทษทางวินัยด้วย
- ขอให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาด้วย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม
2561
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเรื่องที่เป็นสาระ
สาคัญ ดังนี้
- นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีเรื่องเน้นย้าต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องถนนพระราม 2 ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. ขอให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดาเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรษพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
4. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้แต่ละ อปท. จัดเวรยามเพื่อไปดูแลพื้นที่ให้เกิด
ความเรียบร้อย และเน้นย้าเรื่อง 7 วันอันตราย
- นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังวัด มีเรื่องเน้นย้า ดังนี้
1. เรื่องการกาจัดผักตบชวา ขอให้แต่ละ อปท. ช่วยกันดาเนินการ และการ
กระตุ้นชุมชนคนริมน้า ให้ช่วยกันดูแลด้วย
2 .การเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ ขอความร่วมมือให้ อปท.เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก โดยจะมี
เจ้าหน้าที่มาอบรมแนะนาในการจัดเก็บพันธุกรรมพืช
- ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนรถยนต์สมุทรสาคร การจัดสรรงบประมาณ
ประเภทในปี 2561 - 2562 จัดสรรให้ อบจ. 80% สาหรับเทศบาลและ อบต.
จัดสรรให้ 20%

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักปลัดฯ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เป็นประจาทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อสืบสานและธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
2. การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดให้
วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ทาให้มี
วันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 12- 16 เมษายน 2561
ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในในช่วงวันหยุดสงกรานต์ จึงขอกาชับให้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรอาคารสานักงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งฯ
โดยเคร่งครัด
3. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจาปี
2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2561
1. กิจกรรม “นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. โครงการ อบจ.สัญจร
3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2561 ดังนี้
1. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม
(วันท้องถิ่นไทย) ประจาปี 2561 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2561 ณ วัดสุทธิวาตวราราม
2. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) เพื่อดาเนินโครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 3 แห่ง ดังนี้
(1) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าบริเวณประตูน้าคลองตันถึงวัด
บางยาง หมู่ที่ 1 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(2) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนซอยผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 2
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(3) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทานดี4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
3. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพ้ว
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างระบบประปา จานวน 4 โครงการ

๔
(1) โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
(2) โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
(3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(4) โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
4. สรุปภาพรวมผลการติดตามโครงการพัฒนา ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนารวมทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น โครงการที่แล้วเสร็จ 12 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 13.48 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 22 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
24.72 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.80
นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- รายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง
* ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559– มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น
34,668,158.95
* ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น
34,486,254.28
* ผลต่างจานวน 181,9043.67
- รายได้จากภาษีน้ามัน/ก๊าซ
* ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น
7,593,068.55
* ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560– มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น
7,874,119.74
* ผลต่างจานวน 281,051.19
- รายได้จากภาษียาสูบ
* ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น
26,798,861.40
* ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560– มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น
26,337,812.04
* ผลต่างจานวน 461,049.36
- รายได้ค่าธรรมเนียมโรงแรม
* ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น
276,229.00
* ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น
274,322.50
* ผลต่างจานวน 1,906.50

๕
นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนมีนาคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2561
1. ขุดตักดินเสริมคันป้องกันน้าท่วมริมตลิ่งแม่น้าท่าจีน พื้นที่หมู่ที่ ๑๑
(บ้านอ่างทอง) ตาบลบางยาง เป็นเวลา 15 วัน
2. ขุดลอกวัชพืชริมทางรถไฟสายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ ตั้งแต่บริเวณถนน
พระราม ๒ ถึงสถานีรถไฟบ้านคอกควาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลคอกกระบือ เป็นเวลา 5 วัน
3. ขุดตักวัชพืชในร่องระบายน้าริมถนนสายสหกรณ์ - โคกขาม พื้นที่ หมู่ที่ ๓
ตาบลบางหญ้าแพรก เป็นเวลา 15 วัน]
4. ปรับพื้นที่ภายในบริเวณวัดบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ ๗ ตาบลบางโทรัด เป็นเวลา 2 วัน
5. รื้อ-ถอน ถังน้าคอนกรีต และเกลี่ยปรับพื้นที่ สาหรับใช้เป็นลานจอดรถและ
จัดกิจกรรมทางศาสนา ภายในวัดประสาทสามัคคีธรรม (คลองซื่อ) ตาบลบางโทรัด
เป็นเวลา 5 วัน
5. ขุดฝังกลบขยะ เกลี่ยปรับพื้นที่ ขุดลอกร่องระบายน้าและปั้นถนน ภายใน
พื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร บริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม
เป็นเวลา 10 วัน
6. ขุดตักกากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ ตาบล
นาดี เพื่อนาไปซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตาบลคอกกระบือ เป็นเวลา 1 วัน
7. ตัดหญ้าไหล่ทางถนน ในเขตพื้นที่ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว เป็น
เวลา 15 วัน
8. สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning
Day จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
โดยดาเนินการตักเศษวัชพืชในร่องระบายน้า ริมถนนพระราม ๒ ช่วงวัดเกตุมดี
ศรีวราราม
9. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ ๑,๒ ตาบล
หลักสอง เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตาบลเจ็ดริ้ว และหมู่ที่ ๑ ตาบลคลองตัน เป็นเวลา 1 วัน
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ ราย เข้าร่วมเป็นวิทยากร
และครูฝึกประจาโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ตาบลแก่งกระจาน
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๕ ราย เข้าร่วมโครงการรวม
พลคนกู้ภัย ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ตาบลสามร้อยยอด
3. ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ รดน้าต้นไม้ตามกิจกรรม
ปลูกต้นตาเบเหลือง (เหลืองปรีดียาธร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษาฯ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ล้างทาความสะอาดร่องระบายน้ารอบตึก อบจ.สค.
5. ดาเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าไหล่ทาง รดน้าต้นไม้ ทาความสะอาดโรง
จอดเครื่องจักรกล ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงาน
บรรเทาสาธารณภัย
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6. สนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน ๙ แห่ง รวมเป็นเวลา
๑๔ วัน
7. จัดฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเตรียมความ
พร้อมใช้งานรถกระเช้าดับเพลิง รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เครื่องสูบน้า การใช้
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ และความชานาญในการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ รวมจานวน
๔ ครั้ง
- การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล (ในช่วงระหว่างเดือน
มีนาเกรดปรับพื้นที่บริเวณวัดหนองสองห้อง เป็นเวลา 3 วัน
* เกรดปรับพื้นที่บริเวณวัดหนองสองห้อง เป็นเวลา 3 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตาบลคลอง
มะเดื่อ สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 14 ตุลาคม
2560 ขยายระยะเวลาเป็น 23 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง
11,970,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท จิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น นครปฐม จากัด
ผู้ควบคุมงาน นายศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม เปลี่ยนผู้ควบคุมงานเป็น นายเศรษฐา บุตรหนู
ดาเนินการทารางระบายน้ารอบอาคาร ทาสีผนังอาคารทาซุ้มด้านหน้า เก็บ
รายละเอียดต่างๆ ของงานทั้งหมด ผลงานที่ได้ 90%
2. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองบางน้าจืด หมู่ที่
1,2,3 ตาบลบางน้าจืด สัญญาเลขที่ 236/๒๕60 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
สิ้นสุดสัญญา 23 ธันวาคม 2560 ขยายระยะเวลาเป็น 12 มิถุนายน 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 10,260,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานอยู่ที่ 100%
3. ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สัญญา
เลขที่ 53/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 8 มีนาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 30,649,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท บ้าน 1243 จากัด
ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานอยู่ที่ 100%
4. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10
ตาบลคลองมะเดื่อ, หมู่ที่ 4 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตาบลบางน้าจืด
สัญญาเลขที่ 179/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,838,000บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานอยู่ที่ 100%
5. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตาบลมหาชัย อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร สัญญาเลขที่ 101/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 สิ้นสุด
สัญญา 13 มิถุนายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 6,255,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.
นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผลงานที่ได้ 70%
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6. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัยเริ่มจากแยกถนนพระราม
2 ตาบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลท่าทรายสัญญาเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง
4,900,000บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จากัด ผู้ควบคุมงาน นาย
สุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากติดปัญหางานวางท่อระบายน้า
นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนมีนาคม 2๕61 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3,971 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 27 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 29 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนมีนาคม 2561 จานวน 56 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
31 มีนาคม 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,437 คน
* รายรับประจาเดือนมีนาคม 2561 จานวน 15,653 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนมีนาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 กิจกรรม “ขนมปังหน้าหมู”
2. วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 กิจกรรม “พวงกุญแจกระดุม
3. วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 กิจกรรม “ ผีเสื้อเริงร่า”
4. วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 กิจกรรม “หน้ากาก ช.ช้าง
5. วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 กิจกรรม “โมบายก้างปลา”
6. วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 กิจกรรม “พวงกุญแจลูกปัด”
7. วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 กิจกรรม“ที่คั่นหนังสือสัตว์หรรษา”
8. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 กิจกรรม “ที่คั่นหนังสือนกน้อยดุ๊กดิ๊ก”
9. วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 กิจกรรม “นกแก้วจอมซ่า”
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนเมษายน 2561
1. วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 กิจกรรม “นิทานหรรษา”
2. วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 กิจกรรม “หวานเย็นชื่นใจ”
3. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 กิจกรรม “มาลัยเสี่ยงทาย”
4. วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 กิจกรรม “ที่ใส่ดินสอ”
5. วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 กิจกรรม “ไก่ชน
6. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 กิจกรรม “หุ่นนิ้ว”
- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จากโรงเรียน
วัดสวนส้ม
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นายศักดิ์ณรงค์บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2561 ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2561 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสรร่วมช่วยงานประจาปีปิดทององค์หลวงพ่อโต ด้านบัญชีการเงิน จาหน่าย
ประทัด ณ กองอานวยการวัดหลักสี่ฯซึ่งเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และเห็นความสาคัญของประเพณีการจัดงานประจาปีปิดทององค์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์
อันเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป
2. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสรเข้าสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test
: NT) ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบจากสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และทดสอบ
พร้อมกันทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมมาคุมสอบ
เด็กนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
3. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปี
2561 มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
ประธานในพิธีให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จานวน 91 คน
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 93 คน ที่สาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาเล่าเรียนและประสบความสาเร็จในชีวิต
4. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู สร้าง
ค่านิยมที่ดีงาม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้เรียน คณะ
ครูร่วมผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือให้เด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ

นายศักรินทร์ และล้าเลิศ
- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม
แทน ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมจัดสอบ
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาที่ 6
2. เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมจัดสอบวัดผล
นักเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ถึงปีที่ 5
3. เมื่อวันที่ 25 - และวันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมจัด
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ดีของประเทศชาติสืบไป โดยมี ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และท่านอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

๙
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมอาสาวาดภาพบนรั่วสนาม
เด็กเล่นของโรงเรียน
5. จากการที่สานักทดสอบทางการศึกษาได้จัดสอบ O-Net นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ทั่วประเทศ
ขณะนี้ผลการทดสอบได้ประกาศแล้วใน 4 กลุ่มสาระวิช าการ ได้แก่ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
6. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะครูร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนใน
3 กลุ่มวิชาที่รัฐบาลให้ปรับปรุงตัวชี้วัด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา เฉพาะวิชาภูมิศาสตร์
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนมีนาคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 51 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
17 โครงการ
3. แจ้งให้มาลงนามในสัญญา
5 โครงการ
4. ตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคา
1 โครงการ
5. ขึ้นร่างประกาศฯในระบบ
1 โครงการ
6. ผู้บริหารเห็นชอบราคากลาง
2 โครงการ
7. แจ้งกองช่างทา CD ราคากลาง
1 โครงการ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1 โครงการ
9. แจ้งกองช่างกาหนดราคากลาง
3 โครงการ
10. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
19 โครงการ

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3 /๒๕๖1 ประจาเดือน
มีนาคม ๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมท่าจีน
(ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. เห็นชอบให้โอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
๑ ราย ได้แก่ นายจอมจุล ถิตย์รัศมี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
โอน ไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระประดู่ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ก.จ.จ. สมุทรสาคร
มีมติเห็นชอบ
๒. เห็นชอบให้ประกาศกาหนดอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้าง
ทั่วไป) ตาแหน่งภารโรง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒ อัตรา
๓. เห็นชอบให้ปรับลดระดับตาแหน่งข้าราชการครู จานวน ๓ ตาแหน่ง
- โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในรอบเดือนมีนาคม
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM)
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑๐

ž

- รายงานผลแบบทดสอบผู้เข้ารับการอบรมของสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น
๔๓ ราย โดยในจานวนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ จานวน
๑๘ ราย
- เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์
* ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กรณีมีคาสั่งลงโทษไล่พนักงานจ้างทั่วไปรายหนึ่ง
ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งการทางานเป็น
เวลา ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษไล่ออกจากราชการ”

นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
เมษายน 2561 จานวน 2 เรื่อง
1. ฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย
2. ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง,รายรับรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
โรงเรียนในสังกัดฯ 2 แห่ง
* โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
* โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 3 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
2. ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพาะเจาะจง
3. การจัดทาทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และการเบิกจ่ายคืนหลักประกันสัญญา
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2561 จานวน 1 เรื่อง
* การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- เน้นย้ากับบุคลากรในสังกัดทุกท่านด้วยเรื่องประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ขณะนี้ได้ อบจ.มีการดาเนินการเรื่องนี้อยู่ จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านด้วยในการคัดแยกขยะทั้งที่ อบจ. และในครัวเรือน

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- การดาเนินการทางวินัย ขอให้เป็นอุทธาหรณ์สาหรับข้าราชการใหม่ทุกท่านว่า
เรื่องวินัยถือเป็นเรื่องสาคัญมาก โดยเฉพาะข้าราชการใหม่ต้องทราบว่าวินัยข้าราชการ
คือกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องรับทราบ เพื่อมิให้ทาผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - ฝากท่านปลัดฯ ช่วยติดตามเรื่อ งงบประมาณฯ ในหมวดค่าใช้สอย ค่า
เลขานุการนายก อบจ.สค ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและเงินอุดหนุน รวมทั้งและโครงการที่ยังไม่มีการเบิก จ่ายด้วย
เพราะดูจากตัวเลขแล้ว การเบิกจ่ายน้อยมาก ขอให้ช่วยเร่งรัด การเบิกจ่ายใน
เรื่องนี้ด้วย
- ขอให้กองช่างไปดาเนินการหาช่างไปซ่อมแซมหลังคา SK park ที่ชารุด
เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยเทคนิค

๑๑
ระเบียบวาระที่ 7
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- จังหวัดได้กาหนดพื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดภัย ได้แก่ อาเภอเมือง 5 จุด
อาเภอกระทุ่มแบน 3 จุด และอาเภอบ้านแพ้ว 8 จุด
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธ 11 เมษายน 2561
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
- ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการแนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้าย
มาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
(1) นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร
(2) นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม บารุงโลก ตาแหน่งกรรมการวิทยาเขต รักษา
ราชการแทน รองอธิบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีเรื่องเน้นย้าที่สาคัญ ดังนี้
1. ฝากเรื่องเตรียมการรับเสด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในรัชกาลที่ 9 จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาในพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ ณ วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา
18.00 น. จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับเสด็จให้
ดาเนินการให้เรียบร้อย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะลงตรวจพื้นที่ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2561
2. เรื่องของหนังสือด่วนที่สุด ขอเน้นย้าให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอหนังสือ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลา
3. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในลาดับที่ 53 ของ
ประเทศ
- นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีเรื่องเน้นย้า ดังนี้
* ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดดาเนินการประเมินความดีความชอบ
ซึ่งต้อง ผ่านคณะกรรมการการกลั่นกรองจังหวัด

๒
- นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีเรื่องเน้นย้าต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดที่จัดทาขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้าศาลากลาง
และด้านหลังศาลากลาง ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ หากหน่วยงาน
ใดต้องการจะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อได้ที่สานักจังหวัดฯ
2. เรื่องความมั่นคงของป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ เนื่องจากในช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนแล้ว ฝากให้ อปท.ช่วยตรวจสอบเรื่องความมั่นคง
แข็งแรงด้วย
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ในภาพรวมของจังหวัดงบประมาณ
ทั้งหมด 355,743,400 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 46,943,732.81 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.20% ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 อยู่ในลาดับที่ 53
ของประเทศ แยกเป็นงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 5.45 งบดาเนินการร้อยละ 41.74
- สาหรับการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีเรื่องที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
1. เรื่องปัญหาขยะและปัญหาน้าเสีย ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อน
กิจกรรมเหล่านี้ด้วย
2. เรื่องการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม่ ีปัญหาเกิดขึ้นคือ เรื่องการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกรมส่งเสริมฯ มีนโยบายในเรื่องการเรียนการสอน
ไม่ต้องการให้ศูนย์ฯ มีการปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และให้ศูนย์ฯ
มีบทบาทในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือที่ตาบลบางน้าจืดที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดดาเนินการ
ได้ เนื่องจากสถานที่ยังไม่มีความเหมาะสม
3. การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัดสมุทรสาคร
ยังมีการใช้จ่ายน้อยมาก จึงขอฝากให้ช่วยดูเรื่องของรายจ่ายประจาที่มีการวางแผนไว้
และขอให้ อปท. มีความรอบคอบเรื่องการใช้จ่ายด้วย
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ผมขอทบทวนในเรื่องของหนังสือที่มีเงื่อนเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างมากว่า หนังสือธรรมดา หนังสือด่วนมาก และหนังสือด่วนที่สุด
จะต้องเสนอภายในกี่วัน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก ฉะนั้น
ผมขอเน้นย้าว่าหนังสือที่มีเงื่อนเวลากาหนด ขอให้เสนอล่วงหน้า 3 วัน ก่อนที่จะ
หมด เงื่อนเวลา เพื่อจะได้มีเวลาในการแก้ไขได้

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักปลัดฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ดังนี้
1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของ อบจ.สค. ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมปลัด อบจ.สค. (ชั้น 3)
2. การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจาปี 2561 สานักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อ
ป้องกันการทุจริต ประจาปี 2561 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ ภาพยนตร์
โฆษณา และภาพยนตร์สั้น คุณสมบัติการสมัคร ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

๓
และระดับบุคคลทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2561 ประกาศผลการพิจารณา รอบที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 รอบที่ 2
วันที่ 25 กันยายน 2561 รางวัลโล่เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล
3. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหาร
จัดการตลาดประชารัฐ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐในจังหวัดสมุทรสาคร (CMO) และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สาครบุรี
4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก“อย่าให้อายุของคุณสั้นลง
ตามมวนบุหรี่” บุหรี่ตัวร้ายทาลายหัวใจ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และเส้นเลือดสมองตีบตัน
นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2561
- เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการอานวยการทาลายหนังสือและ
คณะกรรมการดาเนินการทาลายเอกสารเลือกตั้งได้มีการทาลายเอกสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาและฝังกลบ ณ บริเวณ
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
1. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีพิธีเปิดโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ในเวลา 09.00 น.
2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นารุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิทยากร
จากมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จานวน 50 คน
- ขณะนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ยื่นญัตติถึงประธาน
สภาฯ จานวน 1 ญัตติ ได้แก่ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน
เมษายน 2561

นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2561 ดังนี้
* พิธีเปิดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 11
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสาครบุรี
* ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมท่าจีน
- กิจกรรมในเดือนถัดไป
* พิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 11 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา
13. 00น. ณ ห้องประชุมสาครบุรี

๔
นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนเมษายน 2561
* หมวดภาษีอากร 6,773,778.83 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
1,920,862 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,524,397.14 บาท , หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 527,994.47 บาท ,หมวดภาษีจัดสรร 15,609,511.13 บาท ,
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,442,716 รวมทั้งสิ้น 52,799,259.57 บาท
- รายจ่ายตามงบประมาณเดือนเมษายน 2561
* งบกลาง 533,814.25 บาท , งบบุคลากร 8,578,038.89บาท,
ค่าตอบแทน 6,653,038.89 บาท ,หมวดค่าใช้สอย 764,987.98 บาท ,
ค่าวัสดุ 350,863.73 บาท , หมวดสาธารณูปโภค 628,384.79 บาท,
หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,780 บาท ,หมวดเงินอุดหนุน 8,679,419.23 บาท
รวมทั้งสิ้น 26,192,625.46 บาท
- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนเมษายน 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 554,700 บาท ,เงินรับฝาก 303,437.91 บาท
ลูกหนี้เงินสะสม 91,274 บาท ,รายจ่ายค้างจ่าย 21,443,896 บาท,
เงินสะสม 21,838,000 บาท , เงินกาหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
1,034,902.67 บาท รวมทั้งสิ้น 45,266,210.58 บาท
- สรุปรายรับ – จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 709,755.143.88บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 170,049,937.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.26 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
* แยกเป็น งบประจา จานวน 407,774,500 บาท จ่ายจริง
170,036,657.82 บาท คิดเป็น 41.70 %
* งบลงทุน จานวน 399,225,500 บาท จ่ายจริง 13,280.00 บาท
คิดเป็น 0.003 เทียบเดือนเมษายน 2560 งบลงทุน 399,841,100 บาท
จ่ายจริง 41,578,450.80 บาท คิดเป็น 10.40 %
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 354,509,263.23 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
30 เมษายน 2561 จานวน 144,132,372.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.66
คงเหลือ จานวน 210,376,890.39

นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนเมษายน 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2561
1. ขุดตักดินเสริมคันป้องกันน้าท่วมริมตลิ่งแม่น้าท่าจีน พื้นที่หมู่ที่ ๑๒
(บ้านแหลมบางยาง) ตาบลบางยาง เป็นเวลา 15 วัน
2. ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช ในคลองจาปา พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตาบลบางน้าจืด
สามารถขุดตักผักตบชวาและวัชพืชได้จานวนประมาณ ๙๐ ตัน เป็นเวลา 3 วัน
3. ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช ในคลองราษฎร์สามัคคี ๕ พื้นที่หมู่ที่ ๗ ตาบล
นาดี สามารถขุดตักผักตบชวาและวัชพืชได้จานวนประมาณ ๙๐ ตัน เป็นเวลา 3 วัน

๕
4. เกลี่ยปรับไหล่ทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔,๕,๑๑ ตาบลคลองมะเดื่อ
เป็นเวลา 3 วัน
5. ยกพร้อมบรรทุกสิ่งของ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุมพระสังฆาธิการ
จานวน ๑,๐๐๐ รูป ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และบรรทุกวัสดุอุปกรณ์
ส่งคืนตามวัดต่างๆ ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
ได้ยืมมาสาหรับจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมฯ เป็นเวลา 10 วัน
6. สนับสนุนเครื่องสูบน้าแบบท่อพญานาค จานวน ๑ เครื่อง ไปติดตั้งริมถนน
ทางคู่ขนานพระราม ๒ (ขาเข้ากรุงเทพ) ซอยผู้ใหญ่โอ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลบางน้าจืด
7. ดาเนินการขนย้ายดินไปถมปรับริมรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา 1 วัน
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2561)
1. จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย นารถดับเพลิงอเนกประสงค์ , รถยนต์
กระบะตรวจการณ์ ๔ ประตู และอุปกรณ์ดับเพลิง เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร
2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์กระบะ ๔ ประตู จานวน ๑ คัน
เข้าร่วมขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วง ๗ วัน อันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน ๑ คัน ดาเนินการ
แจกจ่ายน้าสาหรับการอุปโภคให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๕ ตาบลอาแพง เนื่องจากระบบ
ประปาของหมู่บ้านชารุด วันละ ๑๐ เที่ยว เป็นเวลา ๑๕ วัน ซึ่งสามารถให้การสนับสนุน
น้าสาหรับการอุปโภคได้ประมาณ ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร
4. ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ รดน้าต้นไม้ตามกิจกรรม
ปลูกต้นตาเบเหลือง (เหลืองปรีดียาธร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖1 บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
5. ให้การสนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน ๗ แห่ง
รวมเป็นเวลา ๑๑ วัน
6. ล้างทาความสะอาดดาดฟ้าตึกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบนดาดฟ้า ในช่วงที่มีฝนตกหนัก
7. ดาเนินการปรับภูมิทัศน์ รดน้าต้นไม้ ทาความสะอาดโรงจอดเครื่องจักรกล
ตลอดจนบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ของงานบรรเทา
สาธารณภัย
8. จัดฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เตรียมความ
พร้อมใช้งานรถกระเช้าดับเพลิง รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เครื่องสูบน้า การใช้
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ และความชานาญในการใช้งานอุปกรณ์
สาหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล
ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ รวมจานวน ๔ ครั้ง

๖
- การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล(ในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน 2561)
1. เกรดปรับถนนบริเวณหมู่ที่ 1,5 ตาบลบางโทรัด เป็นเวลา 3 วัน
2. เกรดปรับสนามกีฬา รร.หลักสองส่งเสริมวิทยา เป็นเวลา 2 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตาบลคลอง
มะเดื่อ สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 14 ตุลาคม
2560 ขยายระยะเวลาเป็น 23 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง
11,970,000 บาท ผู้รับจ้างบริษัท จิรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น นครปฐม จากัด
ผู้ควบคุมงาน นายศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม เปลี่ยนผู้ควบคุมงานเป็น นายเศรษฐา บุตรหนู
ดาเนินการ แล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
2. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตาบลมหาชัย อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร สัญญาเลขที่ 101/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 สิ้นสุด
สัญญา 13 มิถุนายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 6,255,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.
นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้
100%
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตาบลสวนหลวง เชื่อม
หมู่ ที่ 2 ตาบลอ้อมน้อย สัญญาเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 8 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 3,993,000บาท ผู้รับจ้าง บริษัท
ธนพัฒน์ ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการฝังท่อระบาย
น้าและบ่อพัก ผลงานที่ได้ 10%
4. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัยเริ่มจากแยกถนนพระราม
2 ตาบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลท่าทรายสัญญาเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง
4,900,000บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จากัด ผู้ควบคุมงาน
นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากติดปัญหางานวางท่อ
ระบายน้า
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตาบล
คลองมะเดื่อ สัญญาเลขที่ 121/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา
28 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 5,800,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก. โชค
ทรงพล ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการผู้รับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ
ผลงานที่ 0%
6. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตาบลคอกกระบือ สัญญาเลขที่
131/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กรกฎาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 4,568,๐๐๐บาท ผู้รับจ้าง หจก. นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน
นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการผู้รับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ ผลงานที่ 0%
7. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักสอง-รางสายบัว ตาบล
หลักสอง สัญญาเลขที่ 129/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา
8 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,985,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก.เจวีซี
ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการผู้รับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ

๗
ผลงานที่ 0%
8. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บารุง (วัดหงอนไก่)
ตาบลคลองมะเดื่อ สัญญาเลขที่ 98/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 สิ้นสุด
สัญญา 11 พฤษภาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 825,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการ
ผู้รับจ้างหยุดงานตามบันทึกของผู้ควบคุมงาน ผลงานที่ 0%
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตาบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลอ้อมน้อย สัญญาเลขที่ 128/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
สิ้นสุดสัญญา 4 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 2,434,000 บาท ผู้รับจ้าง
บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการ
Clearing พื้นทางเดิม ผลงานที่ได้ 3%
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.
3018 (บ้านวัดหนองนกไข่-บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตาบลหนองนกไข่สัญญา
เลขที่ 108/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 17 กรกฎาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 6,300,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง จากัด
ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการปรับเกรดบดอัดวัสดุชั้นพื้นทาง
ผลงานที่ได้ 25%
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สัญญา
เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 10 กรกฎาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 1,664,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการรื้อผิว คสล.เดิม ผลงานที่ได้ 5%
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- โครงการที่ 5,6,7,8 ยังไม่มีการเข้าดาเนิ นการเลย ได้มีการเริ่มต้นสัญญา
ตั้งแต่เมื่อใด

นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.
รก.ผอ.กองช่าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉยฯ สัญญาเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยในเบื้องต้นได้มีการเรียกผู้รับจ้างเข้ามาพูดคุย
และให้เร่งดาเนินการปรับแผนการก่อสร้าง สาหรับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ขอให้ช่างคุมงานเป็นผู้ชี้แจง

นายสุรินทร์ อุปคุตม์
นายช่างโยธาชานาญงาน

- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ได้มีการประชุมไปเมื่อ
วันศุกร์ ซึ่งผู้รับจ้างได้มีการวางแผนที่จะเข้าดาเนินการในสัปดาห์นี้ สาหรับโครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักสอง - รางสายบัว ผู้รับจ้างได้เริ่ม
เข้ามาดาเนินการแล้ว

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
ผอ.กิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนเมษายน 2๕61 ดังนี้
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 2,469 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 19 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 24 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนเมษายน 2561 จานวน 43 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
30 เมษายน 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,456 คน

๘
* รายรับประจาเดือนเมษายน 2561 จานวน 12,510 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนเมษายน 2561
1. วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 กิจกรรม “นิทานหรรษา”
2. วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 กิจกรรม “หวานเย็นชื่นใจ”
3. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 กิจกรรม “มาลัยเสี่ยงทาย”
4. วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 กิจกรรม “ที่ใส่ดินสอ”
5. วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 กิจกรรม “ไก่ชน
6. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 กิจกรรม “หุ่นนิ้ว”
- กิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “คอนเฟลกเคลือบคาราเมล”
2. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “กาไลสปริง”
3. วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “การบูรแฟนซี”
4. วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 กิจกรรรม “สวนสวยในขวดแก้ว”
5. วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “ดินสอน่ารัก”
6. วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “เต่าน้อยลอยน้า
7. วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม ลูกปัดแสนสวย”
8. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม “เชิงเทียน”
- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 จัดมุมสรงน้าพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาล
สงกรานต์
- เมื่อวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2561 มีการตรวจเช็คทรัพยากรหนังสือ
ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)
- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการคัดเลือกทรัพยากรสื่อสาร
สารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK park) ประชุมคัดเลือกทรัพยากรสื่อสารสนเทศฯ
โดยยึดหลักการคัดเลือกหนังสือที่มีผู้ใช้บริการ และหนังสือตีพิมพ์ใหม่ เพื่อให้มี
วารสารที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร (SK park)
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
เมษายน 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันจันทร์ 2 เมษายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรประชุมวางแผนแบ่งงานการจัดทาแผนต่างๆ ภายในโรงเรียน
เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในการเปิดภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบและดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
2. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ร่วมแต่งชุดปกติขาวในงานพิธีบาเพ็ญกุศลรอบปีที่ 2 แห่งการมรณภาพพระมงคล
พิพัฒน์ (หลงพ่อบุญธรรม คุณสมปนโน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอาเภอบ้านแพ้ว อดีต
เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ โดยร่วมสวดมนต์ในพิธีบาเพ็ญกุศล โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ ร่วม
เลี้ยงอาหาร ณ ศาลาพิธีสบายใจวัดหลักสี่ฯ

๙

นายอุเทน เจียวท่าไม้
รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน
2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนปิดภาคเรียน
มีครูมาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอยู่เวรยาม งานธุรการ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ มีช่าง
มาทาการติดพัดลมเพดานในห้องเรียนอาคาร 5 จานวน 12 ห้องๆ ละ 4 ตัว พร้อมทั้ง
ติดทีวี LED ขนาด 60 นิ้ว ห้องละ 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับถนนหน้าโรงเรียนอยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้าง

นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนเมษายน 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 51 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
5 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
20 โครงการ
3. ตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคา
4 โครงการ
4. ขายเอกสาร
1 โครงการ
6. เสนอราคากลางให้ผู้บริหารเห็นชอบ
1 โครงการ
8. กาหนดราคากลาง
1 โครงการ
9. ตรวจสอบราคากลาง
3 โครงการ
10. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
18 โครงการ

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจาเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท่าจีน (ชั้น ๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. เห็นชอบให้แก้ไขวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนของผู้ที่สอบแข่งขันได้เป็น
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๓ ราย
๒. เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๒ อัตรา ได้แก่
* นายนันทกร กลิ่นจันทร์ วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
* นางสาวญภา ออสุวรรณ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
การก่อสร้าง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
๓. เห็นชอบให้ปรับขยายระดับตาแหน่งข้าราชการครู จานวน ๑ ตาแหน่ง
๔. เห็นชอบให้รับโอนข้าราชการครู จานวน ๑ ราย ได้แก่ นายธัชนนท์
พุ่มโภคัย ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ ร.ร.กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๐ ตาแหน่งที่ขอโอน ครูวิทยฐานะ
ครูชานาญการ ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด

๑๐
อบจ.สมุทรสาคร
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กรณีมีคาสั่งลงโทษปลดข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรายหนึ่งออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณี
นารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในลักษณะส่วนตัวโดยมิได้รับอนุญาต และนาไปให้บุคคล
ภายนอกยืมใช้จนเป็นสาเหตุทาให้รถยนต์คันดังกล่าวสูญหาย ถือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นการกระทาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
“ลงโทษปลดออกจากราชการ”
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีมีคาสั่งลงโทษไล่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจรายหนึ่ง ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณี
ละทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ”
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- การถูกลงโทษทางวินัยทั้ง 2 ราย เป็นอุทาหรณ์ในการทางาน บางรายอาจ
ทาไปทั้งที่รู้แต่ยังตั้งใจทา และบางรายก็อาจทาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะไม่ได้
สนใจศึกษากฎระเบียบ

นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
เมษายน 2561 จานวน 2 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
2. การเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ จานวน 4 เรื่อง
1. ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพาะเจาะจง ของทุกส่วนราชการ
2. การจัดทาทะเบียนคุ มหลักประกันสัญญาและการเบิกจ่ายคืนหลัก
ประกันสัญญา
3. ฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย
4. ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง , รายรับ ,รายจ่ายและรายงานทางการเงินของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ได้แก่ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร
- งานที่อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานให้ทราบ จานวน 1 เรื่อง
* การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 จานวน 1 เรื่อง
* การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- มีเรื่องเน้นย้า 3 เรื่อง ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารได้มีการประชุมติดตามงานทุกวันอังคาร ซึ่งผู้บริหารมีความ
เป็นห่วงในเรื่องการทางานในโครงการของปีงบประมาณ 2561 จึงฝากกาชับ
ไปถึงผู้ควบคุมงานโครงการต่างๆ เมื่อได้รับการประสานจากกองพัสดุแล้ว ขอให้
กาชับผู้รับจ้างให้เข้าทางานตามเงื่อนไขในสัญญา 7 วันด้วย เพราะต้องทาการขึ้น
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน 7 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ หากผู้รับจ้างเข้า

๑๑
ทางานตรงเวลาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้แก้ไขได้ตามเงื่อนไขเวลา แต่หาก
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการล่าช้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถขยายระยะเวลา
ดาเนินการได้
2. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของ อบจ.สค. ก็ยังคงดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดิม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านและขอความร่วมมือจากทุกส่วน
ราชการด้วย
3. เรื่องการคัดแยกขยะในองค์กร โดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของเราก่อนไม่ใช่
เฉพาะใน อบจ.เท่านั้น เพราะจะต้องการมีการรายงานในระบบด้วย จึงฝากให้
หัวหน้าส่วนราชการกาชับ บุคลากรในสังกัดทุกท่านช่วยกันในเรื่องการคัดแยกขยะ
โดยเฉพาะเศษอาหารที่ต้องดาเนินการกาจัด ไม่ควรนาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
- ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง เรื่องการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรับเงินช่วย
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
พิเศษนั้น ในการตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า การเขียนชื่อผู้รับประโยชน์มีความ
ผิดพลาด ฉะนั้นขอให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องชัดเจนรวมถึงรายละเอียด
ต่างๆ และควรทาสาเนาเก็บไว้ด้วย
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ขอให้ทุกท่านได้รับทราบว่า หากเราถึงแก่กรรมในขณะที่ยังเป็นข้าราชการ
หรือเกษียนไปแล้วและรับบานาญอยู่ ทางราชการจะให้มีเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของ
เงินเดือนหรือบานาญ และจะมอบให้ใครเป็นผู้รับเงินส่วนนี้ หากคุณไม่ได้แสดง
เจตนารมณ์ไว้เงินส่วนนี้จะตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ
ฝากให้กองการเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องวินัยขอให้ทุกท่านศึกษากฎระเบียบเรื่องนี้ให้มาก มิฉะนั้นอาจจะทา
ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ และมีผลอาจทาให้ถูกไล่ออกหรือปลดออกได้ หาก
เป็นพนักงานจ้างขาดราชการเกิน 7 วัน และข้าราชการ 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรจะมีผลทาให้ถูกไล่ออกหรือปลดออกได้ จึงขอฝากให้ทุกท่านศึกษาเรื่อง
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ
- ความตั้งใจในการทางาน โดยผู้บังคับบัญชาจะคอยติดตามแผนงานที่วางไว้ว่า
สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ งานมีความล่าช้าเพราะเหตุใด ฉะนั้น
ขอให้พวกเราตั้งใจทางานตามหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายหรือระยะ
เวลาที่กาหนดไว้
- เรื่องเวรยามฯ เป็นเรื่องที่สาคัญ ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวร
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของท่านนายกฯ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการสับเปลี่ยนเวร
หากมีความจาเป็นไม่สามารถอยู่เวรได้ การสับเปลี่ยนเวรต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่ถูกต้องด้วย

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์
- ตามทีท่ ่านปลัดฯ ได้พูดถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นเรื่อง
เลขานุการนายก อบจ.สค. ที่ดี เพราะจะได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ให้ประชาชนในบริเวณได้รับทราบ และ
ขอให้ช่างคุมงานช่วยเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาด้วย

๑๒
- กรมส่งเสริมฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมายังจังหวัด เรื่องแนวทางประเมินผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมิน การประเมินมี 10 หัวข้อ ซึ่งแนวทาง
การประเมินส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทางาน เช่น การลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้อง
มีการรายงานทุกเดือน เพื่อจะดูว่าค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนมียอดการใช้เท่าไร ลดลง
จากเดือนก่อนๆหรือไม่ หากยอดการใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงก็จะไม่ได้คะแนน และอีกเรื่อง
ที่ต้องมีการประเมินคือการใช้กระดาษ โดยจะต้องมีการลดปริมาณการใช้กระดาษ
ให้ลดลง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านเรื่องการใช้ไฟฟ้าและลดการใช้กระดาษ
และจากที่เคยมอบสานักปลัดฯ ไปดูในเรื่องงานระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ มา
ทดลองใช้ดู หากใช้งานแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็อาจจะนามาใช้ต่อไปในอนาคต
ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ที่กาหนดมาแล้วว่าจะต้องนาเกณฑ์เหล่านี้มาประเมินและ
ยังมีประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น ซึ่งท่านปลัดฯ คงจะมอบให้แต่ส่วนราชการทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องไปดาเนินการ เพราะมองในภาพรวมแล้วก็เหมือนเป็นการประเมิน
หน่วยงานด้วย
- ในเดือนมิถุนายนจะมีการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในวันที่
21 มิถุนายน 2561 และทุกปี อบจ. จะมีการจัดขบวนแห่เข้าร่วมด้วย ซึ่งในปีนี้จากที่
ได้มีการพูดคุยกันไว้ว่า แนวทางในการเข้าร่วมขบวนแห่ปีนี้ การแต่งกายผู้หญิงอาจจะนุ่ง
ผ้าซิ่น ใส่เสื้อลูกไม้สีขาว ส่วนผู้ชายใส่เสื้อม่อฮ่อม ซึง่ หากท่านใดมีความคิดอะไรดีๆ
ก็มานาเสนอกันได้ และที่มาแจ้งตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 6/๒๕61
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- ขอแนะนำข้ำรำชกำรใหม่ จำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงสำวสุภัทรำ แตงโสภำ
วุฒิกำรศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ โรงเรียนบ้ำน
ปล่องเหลี่ยมสังกัด กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม
2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ

- ขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมในหลักกำรไปก่อน ทั้งนี้ หำกท่ำนใด
มีข้อควำมแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ำยเลขำฯ สำนักปลัดฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในกำรประชุมกรมกำรจังหวัดฯ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีเรื่องที่สำคัญแจ้ง
ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดงำนจังหวัด
จะมีหนังสือแจ้งมำให้ทรำบ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ เตรียมควำมพร้อมในกำรประดับ
ธงตรำสัญลักษณ์ ข้อควำมต่ำงๆ ต้องถูกต้องสมพระเกียรติ รวมทั้งกำรแต่งกำยด้วย
เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎำคม สำหรับกำรประดับธงตรำสัญลักษณ์ให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป และให้ทุกส่วนรำชกำรที่มีที่ทำงำนแยก
ออกมำจำกศำลำกลำงจังหวั ดให้จัดสถำนที่ลงนำมถวำยพระพรด้วย
2. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561
จังหวัดมีกำรเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 57.55 เกินครึ่ง แต่ยังไม่ถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
3. เหลือเวลำอีก 4 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมำณแล้ว ขอให้ทุกส่วนรำชกำร
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด้วยเช่นเดียวกัน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขอให้รีบดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 2561

๒
4. เรื่องเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำชับว่ำ หำกหน่วยงำนใด
จะดำเนินกำรขอเครื่องรำชฯ ให้ผู้ใด ขอให้ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพำะ
เครื่องรำชชุดดิเรกคุณำภรณ์ทเี่ ป็นเครื่องรำชฯ ชุดใหม่ ในรัชกำลที่ 9 ขอให้ตรวจสอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ ก่อน ซึ่ง อบจ.สค. ก็ได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กับ หน่วยงำนต่ำงๆ
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- กำรประชุมผู้บริหำรและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสำคร
มีเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
- ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ ได้มอบประกำศ
เกียรติคุณแก่ผู้มีจิตอำสำทำควำมดีหน้ำบ้ำนเรือนและทำงสำธำรณะบริเวณริมถนน
พระรำม 2 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกบุคคลที่ทำควำมดีด้วยจิต
สำธำรณะ เพื่อเข้ำรับมอบใบประกำศเกียรติคุณ จำนวน 3 รำย ดังนี้
(1) นำงสำคร ด้วงปั้น อยู่ที่ตำบลคอกกระบือ
(2) นำยสมบัติ นำคเลิศทิพย์ อยู่ที่ตำบลคอกกระบือ
(3) นำงอัมพร วัฒนำคม อยู่ที่ตำบลบ้ำนบ่อ
- ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีเรื่องมอบหมำยและแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. ในเดือนกรกฎำคม สำนักนำยกรัฐมนตรีขอควำมร่วมมือแต่งกำยด้วยสีเหลือง
ตลอดเดือน โดยในช่วงเดือนดังกล่ำวจะเป็นกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 และจะเป็นช่วงวัน
อำสำฬบูชำและเข้ำพรรษำ ซึ่งในสัปดำห์นั้นอำจะต้องมีกำรแต่งกำยด้วยชุดขำว
2. กำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่วนกลำงจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎำคม
2561 สำหรับส่วนภูมิภำคจะจัดในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 ซึ่งท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดต้องกำรให้จัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง โดยกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561
ในช่วงเช้ำจะมีพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ ในช่วงเย็นจะมีพิธีถวำยพำนพุ่มและใน
เวลำ 19.00 น. จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล จึงขอควำมร่วมมือบุคลำกร
ในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรม
3. เรื่องพฤติกำรณ์กำรหลอกลวงให้รำษฎรปลูกอินทผำลัม ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
กำชับให้ช่วยประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรทรำบด้วย เพรำะอำจจะมีกำรแอบอ้ำงชื่อ
วิสำหกิจชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือ
- นำยธีรพัฒน์ คัชมำตย์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
1. เรื่องกำรกำจัดผักตบชวำขอให้องค์กรปกครองช่วยเร่งดำเนินกำรด้วย
โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน
2. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมควำมพร้อมในเรื่องเครื่องสูบน้ำ
3. ขณะนี้สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองได้แจกจ่ำยแบบบ้ำนสำนฝันของขวัญ
ปีใหม่ คนไทยมีควำมสุข 2561 ท่ำนใดที่จะปลูกสร้ำงบ้ำน สำมำรถไปขอแบบบ้ำนได้

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักปลัดฯ ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
ดังนี้
1. ประกำศจังหวัดสมุทรสำคร เรื่อง ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครได้มีประกำศ
เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดนโยบำย
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ จำนวน ๕ ด้ำน ประกอบด้วย
(1) ด้ำนควำมโปร่งใส
(2) ด้ำนควำมรับผิดชอบ
(3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
(4) ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร
5) ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
2. เรื่อง มำตรกำร กลไก ในกำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จังหวัดสมุทรสำคร โดยจังหวัด
สมุทรสำคร ได้กำหนดมำตรกำร กลไกในกำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ คือ
(1) ให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำร กำรอนุมัติ กำรอนุญำต หรือ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชำชน จัดให้มีช่องทำงและกิจกรรมให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนฯ
(2) ให้จัดทำและเผยแพร่วิธีกำร หรือขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ทั้งในหน่วยงำนและสื่อสำธำรณะของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผย
(3) กำหนดให้มีระบบดำเนินงำนสร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือ รับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน (ก่อนดำเนินงำน ระหว่ำงดำเนินงำน และหลังดำเนินงำน)
(4) ส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำยนอก โดยเฉพำะ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง
กำรแจ้งเบำะแส และรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำรกิจหน้ำที่
วิธีกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เน้นกำรปลอดกำรทุจริต
(5) ให้หัวหน้ำหน่วยงำนทำหน้ำที่กำกับ ดูแล และประเมินผลกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สมุทรสำคร ทุก 3 เดือน (รำยไตรมำส)
3. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร โดยจังหวัดสมุทรสำคร
กำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร เจ้ำหน้ำที่ประจำ และเจ้ำหน้ำที่ซึ่งร่วม
ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร ให้คำปรึกษำ รับเรื่องปัญหำควำม
ต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน โดยให้พิจำรณำว่ำ สำมำรถดำเนินกำรได้
หรือไม่ ถ้ำดำเนินกำรได้โดยประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงโทรศัพท์ ให้ติดต่อ
ประสำนงำนทันที หำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่รำยงำนผล โดยไม่ชี้แจงปัญหำ /
อุปสรรค /ขอขยำยระยะเวลำ ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร ดังนี้

๔
- ติดตำม กำกับ กำชับ ให้รำยงำนผลภำยใน 3 วันทำกำร
- แจ้งเตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดรำยงำน และให้รำยงำนผลภำยใน 7 วันทำกำร
- แจ้งเตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และให้รำยงำนผล
ภำยใน 5 วันทำกำร
- แจ้งเตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 2 และให้รำยงำนผล
ภำยใน 3 วันทำกำร
หำกครบกำหนดเตือนครั้งที่ 3 แล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินกำร ให้แล้วเสร็จ
หรือไม่รำยงำนผลกำรดำเนินกำร หรือไม่ได้ชี้แจงเหตุขัดข้องให้ทรำบ ให้รำยงำนผล
เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ตำมควรแต่กรณีต่อไป
- ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร
(1) ยื่นหนังสือ
(2) เสนอเรื่องภำยใน 3 วัน
(3) แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ
ภำยใน 7 วัน
(4) แจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 5 วัน
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ในกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรประชุมสภำ อบจ.สค.ครั้งนี้
ได้มีกำรเชิญภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยกัน 5 กลุ่ม ถือว่ำเป็นเรื่องที่ดีมำก
รวมถึงเรื่องระยะเวลำในกำรติดตำมผล 7 วัน ,5 วัน 3 วัน อยำกให้พัสดุฯ นำไป
ปรับ ใช้ในกำรแจ้งเตือนผู้รับจ้ำงตำมควำมเหมำะสม ว่ำควรจะแจ้งเตือนครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ภำยในกี่วัน

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจกำรสภำฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนพฤษภำคม 2561
1. อบจ. สัญจรโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนบ้ำนยกกระบัตร
ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑
2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนำประชำธิปไตย “โครงกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่๑”
วันที่ 28 - 29 พฤษภำคม 2561 ณ คุ้มพญำซอรีสอร์ท
3. สภำ อบจ.สค.ได้มีกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. โดยที่ประชุมสภำฯ
ได้มีมติ ดังนี้
(1) รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2561
(2) เห็นชอบเลือก นำยสมสัก รอดทยอย สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 10
อ.เมืองสมุทรสำคร เป็นประธำนสภำฯ
(3) รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบจ.สค.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษำยน 2561
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครประกำศปิดสมัยประชุม
สภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2561

๕

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

4. คณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำสภำ อบจ.สค.
ศึกษำดูงำนกำรสร้ำงเขื่อนชะลอคลื่น เทศบำลต.บำงปู อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2561
5. พิธีเปิดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบแม่น้ำท่ำจีน ต.ท่ำไม้
อ.กระทุ่มแบน ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
6. โครงกำรลูกพระดำบส ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร ในวันที่ 27
มิถุนำยน 2561
- กำรประชุมสภำฯ มี 2 ประเภท คือกำรประชุมสำมัญ และกำรประชุมวิสำมัญ
ซึง่ ประชุมวิสำมัญจะจัดให้มีกำรประชุมกี่ครั้งก็ได้ตำมควำมจำเป็น และขอให้กอง
กิจกำรสภำฯ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องให้ประชำชน 5 กลุ่ม เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมสภำฯ ให้ที่ประชุมทรำบด้วยว่ำเพรำะเหตุใด

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม - เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับฟังกำรประชุมสภำ
ผอ.กองกิจการสภาฯ
ของ อบจ. โดยสำมำรถร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ และเป็นกำรเปิดเผยกำรประชุม
สภำฯ ให้ประชำชนได้ทรำบ
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในเดือนพฤษภำคม 2561 ดังนี้
1. พิธีปิดพร้อมมอบประกำศนียบัตรโครงกำรโรงเรียนสิ่งแวดล้อม องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร รุ่นที่ 11 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมสำครบุรี เวลำ 13.30 น.
2. ประชุมคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอำเภอ ได้แก่
* อำเภอบ้ำนแพ้ว เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว วันศุกร์ที่ 18 พฤษภำคม
2561 เวลำ 09.30น.
* อำเภอเมือง อบต.โคกขำม วันศุกร์ที่ 18 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.30 น.
3. ได้รับมอบโล่ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมอำรีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
4. พิธีเปิดกิจกรรมรักษ์โลก เลิกพลำสติก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชำติ
วันอังคำรที่ 5 มิถุนำยน 2561 ณ ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร

นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังนี้
- รำยรับตำมงบประมำณเดือนพฤษภำคม 2561
* หมวดภำษีอำกร 6,899,219.01 บำท ,หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับฯ
31,804 บำท , หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 1,336,612.34 บำท , หมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 2,245,920 บำท , หมวดภำษีจัดสรร 35,543,829.61 บำท ,
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,442,716 รวมทั้งสิ้น 46,047,384.96 บำท
- รำยจ่ำยตำมงบประมำณเดือนพฤษภำคม 2561
* งบกลำง 579,826.25 บำท , งบบุคลำกร 8,762,181.62 บำท,
ค่ำตอบแทน -368,440 บำท ,หมวดค่ำใช้สอย 295,133.97 บำท ,
ค่ำวัสดุ 295,133.97 บำท , หมวดสำธำรณูปโภค 463,163.15 บำท,
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 221,300 บำท ,หมวดค่ำที่ดิน 167,978 บำท ,หมวดเงิน
อุดหนุน 3,204,8810 บำท รวมทั้งสิ้น 21,909,198.19 บำท

๖

- รำยจ่ำยนอกงบประมำณเดือนพฤษภำคม 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 119,900 บำท ,เงินรับฝำก 1,000,480.43 บำท
ลูกหนี้เงินสะสม 6,514 บำท ,รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 6,995,991 บำท,
เงินสะสม 243,894 บำท , เงินกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ
1,046,982.67 บำท รวมทั้งสิ้น 9,413,762.10 บำท
- สรุปรำยรับ – จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – พฤษภำคม 2561
* ประมำณกำรรำยรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 755,802.5828.84 บำท คิดเป็นร้อยละ 94.48 %
* ประมำณกำรรำยจ่ำยตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยจ่ำยตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 191,959,136.01 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.99 %
- สรุปรำยรับ - จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – พฤษภำคม 2561
* แยกเป็น งบประจำ จำนวน 407,774,500 บำท จ่ำยจริง
191,556,578.01 บำท คิดเป็น 46.98 %
* งบลงทุน จำนวน 399,225,500 บำท จ่ำยจริง 402,558 บำท
คิดเป็น 0.10 เทียบเดือนพฤษภำคม 2560 งบลงทุน 399,841,100 บำท
จ่ำยจริง 58,565,295.02 บำท คิดเป็น 14.65 %
- รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย เดือนตุลำคม 2560 - พฤษภำคม 2561
* รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย จำนวน 354,509,263.23 บำท เบิกจ่ำยถึงวันที่
31 พฤษภำคม 2561 จำนวน 151,128,363.84 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.63
คงเหลือ จำนวน 203,380,899.39
- ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ รำยได้ที่ อบจ. จัดเก็บเองในปีงบประมำณ 2561
ประมำณกำรรำยรับไว้ 5,400,400 บำท ขณะนี้มีรำยรับเข้ำมำทั้งสิ้น
48,200,000 เศษ คิดเป็นร้อยละ 73.78 เมื่อเทียบกับปี 2560 จัดเก็บได้
46,700,000 เศษ ในปีนี้จัดเก็บได้มำกกว่ำ 1,400,000 เศษ แยกออกเป็น
ภำษีน้ำมันปี 2561 จัดเก็บได้ 10, 700,000 เศษ เทียบกับปี 2560 จัดเก็บได้
10,100,000 เศษ ปีนี้จัดเก็บได้มำกกว่ำประมำณ 590,000 บำท ภำษียำสูบ
จัดเก็บได้ 348,400,000 เศษ เทียบกับปี 2560 จัดเก็บได้ 339,800,000 เศษ
ปีนี้จัดเก็บได้มำกกว่ำ 8,500,000 บำท ค่ำธรรมเนียมโรงแรม จัดเก็บได้
363,000 บำท เทียบกับปี 2560 จัดเก็บได้ 379,000 บำท จัดเก็บได้น้อยกว่ำ
15,000 บำท
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- เมื่อเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยของจังหวัด อบจ. ยังมีผลกำรเบิกจ่ำยที่น้อยมำก
จึงขอให้ ทุกส่วนรำชกำรช่วยกันเร่งรัดกำรทำงำนและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย

นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.

- กองช่ำงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเดือนพฤษภำคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงำนในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2561
1. ขุดตักวัชพืช ในคลองลำประโดน เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังบ้ำนเรือน
ประชำชน พื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ำไม้ เป็นเวลำ 3 วัน
2. ขุดลอกร่องระบำยน้ำริมถนน พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลคอกกระบือ เป็นเวลำ 2 วัน
3. ขุดลอกร่องกลำงแบ่งถนน ร่องแบ่งทำงหลักทำงขนำน ร่วมกับแขวงทำงหลวง
สมุทรสำคร เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังผิวจรำจรถนนพระรำม ๒ บริเวณคลองลัดป้อม

๗
(กม.๒๙+๓๐๐) ตำบลมหำชัย เป็นเวลำ 1 วัน
4. ขุดลอกร่องระบำยน้ำริมถนนเอกชัย ช่วงพื้นที่หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลบำงน้ำจืด
เป็นเวลำ 7 วัน
5. ขุดลอกร่องระบำยน้ำ บริเวณด้ำนหลังอำคำรที่พักอำศัยของสำนักงำนขนส่ง
จังหวัดสมุทรสำคร เป็นเวลำ 1 วัน
5. ขุดตักดินปำกท่อระบำยน้ำ ในซอยรำษฎร์พัฒนำ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอกกระบือ
จำนวน 1 วัน
6. ขุดลอกวัชพืชในร่องระบำยน้ำ ซอยรำษฎร์พัฒนำ ๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอกกระบือ
จำนวน 1 วัน
7. เกลี่ยปรับพื้นที่สำหรับจัดวำงเรือโบรำณ ภำยในวัดนำโคก จำนวน 2 วัน
8. เกลี่ยปรับพื้นที่และขุดร่องระบำยน้ำ บริเวณด้ำนหลังวัดเจษฎำรำม พระอำรำม
หลวง สำหรับจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ และกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย จำนวน 3 วัน
9. ขุดตักเศษวัสดุ และเกลี่ยปรับพื้นที่ ภำยในวัดยกกระบัตร หมู่ที่ ๖ ตำบล
ยกกระบัตร จำนวน 2 วัน
10. ขุดบ่อขยะ และขนย้ำยวัสดุ ภำยในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จำนวน 2 วัน
11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองชลประทำนดี ๗ พื้นที่หมู่ที่ ๙ (บ้ำนคลองแค)
ตำบลหลักสำม จำนวน 2 วัน
12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภำยในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสำคร ตำบลอำแพง
เพื่อเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ในวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๑
(วันวิสำขบูชำ)
13. ตัดหญ้ำไหล่ทำงถนนในเขตพื้นที่ตำบลบำงน้ำจืด หมู่ที่ ๑,๔,๕ เชื่อมต่อพื้นที่
หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลคอกกระบือ จำนวน 15 วัน
14. ยกพร้อมขนย้ำยเรือโบรำณ จำกด้ำนหลังวัดนำโคก จำนวน 1 วัน
15. ยกพร้อมบรรทุกสิ่งของ เพื่อจัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดงำนวันวิสำขบูชำ
ณ วัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง จำนวน 8 วัน
- โครงกำรก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครข้อมูล ณ วันศุกร์ที่
8 มิถุนำยน 2561
1. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย สัญญำเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561
สิ้นสุดสัญญำ 8 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 3,993,000 บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้ำง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำร เท
คอนกรีตต่อปำกบ่อพัก ผลงำนที่ได้ 45%
2. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยสุชัย เริ่มจำกแยกถนนพระรำม 2
ตำบลมหำชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่ำทรำย สัญญำเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 13 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง
4,900,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนำกำร จำกัด ผู้ควบคุมงำน
นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ดำเนินกำรผู้รับจ้ำงหยุดงำนเนื่องจำกติดปัญหำงำนวำงท่อ
ระบำยน้ำ *ไม่ส่งข้อมูล*

๘

3. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลองตำเฉยหมู่ที่ 7,10 ตำบล
คลองมะเดื่อ สัญญำเลขที่ 121/2561 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561สิ้นสุดสัญญำ
28 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,800,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. โชค
ทรงพล ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงยังไม่เข้ำดำเนินกำร ผลงำน
อยู่ที่ 0% * ไม่ส่งข้อมูล *
4. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ สัญญำเลขที่
131/2561 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 9 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,568,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. นครชัยกำรช่ำง ผู้ควบคุมงำน
นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงยังไม่เข้ำดำเนินกำร ผลงำนที่ 0%* ไม่ส่งข้อมูล *
5. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยหลักสอง-รำงสำยบัว ตำบล
หลักสอง สัญญำเลขที่ 129/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ
8 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,985,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก.
เจ วี ซี ก่อสร้ำง ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงยังไม่เข้ำดำเนินกำร
ผลงำนที่ 0% * ไม่ส่งข้อมูล *
6. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดรำษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบล
คลองมะเดื่อ สัญญำเลขที่ 98/2561 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 11
พฤษภำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 825,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท พี เอส ดี
คอนสตรัคชั่น ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงหยุดงำนตำมบันทึกของ
ผู้ควบคุมงำน ผลงำนที่ 0% * ไม่ส่งข้อมูล *
7. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นำจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย สัญญำเลขที่ 128/2561 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2561
สิ้นสุดสัญญำ 4 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 2,434,000 บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้ำง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรอยู่
ระหว่ำงปรับแก้ไขแนวรำงวี ผลงำนที่ได้ 3%
8. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอย 1 ประชำร่วมใจพัฒนำ สค.3018
(บ้ำนวัดหนองนกไข่ - บ้ำนคลองนำงนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่สัญญำเลขที่
108/2561 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561สิ้นสุดสัญญำ 17 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 6,300,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด
ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรลงทรำยปรับระดับตั้งแบบเตรียมเท
คอนกรีต ผลงำนที่ได้ 42%
9. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเข้ำโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม สัญญำ
เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 10 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 1,664,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด
ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรรื้อผิวจรำจรที่ชำรุดพร้อมปรับพื้น
เทคอนกรีตซ่อมผิวจรำจรและผูกเหล็กประกอบแบบหล่อรำงวี ผลงำนที่ได้ 16%
นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร SK park ประจำเดือนพฤษภำคม 2๕61 ดังนี้
* จำนวนผู้ใช้บริกำรในเดือนพฤษภำคม 2561 รวมทั้งสิ้น 2,267 คน

๙
* จำนวนผู้สมัครสมำชิกในเดือนพฤษภำคม 2561 รวมทั้งสิ้น 12 คน
* จำนวนผู้ต่ออำยุสมำชิกในเดือนพฤษภำคม 2561 รวมทั้งสิ้น 22 คน
* ผู้สมัครสมำชิกและต่ออำยุในเดือนพฤษภำคม 2561 จำนวน 34 คน
* จำนวนสมำชิก ตั้งแต่เปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2554 ถึง
31 พฤษภำคม 2561 สมำชิกทั้งหมด 2,468 คน
* รำยรับประจำเดือนพฤษภำคม 2561 จำนวน 13,100 บำท ซึ่งได้นำส่ง
รำยได้ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดำเนินกำรในเดือนพฤษภำคม 2561
1. วันเสำร์ที่ 5 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “คอนเฟลกเคลือบคำรำเมล”
2. วันอำทิตย์ที่ 6 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “กำไลสปริง”
3. วันเสำร์ที่ 12 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “กำรบูรแฟนซี”
4. วันอำทิตย์ที่ 13 พฤษภำคม 2561 กิจกรรรม “สวนสวยในขวดแก้ว”
5. วันเสำร์ที่ 19 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “ดินสอน่ำรัก”
6. วันอำทิตย์ที่ 20 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “เต่ำน้อยลอยน้ำ
7. วันเสำร์ที่ 26 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม ลูกปัดแสนสวย”
8. วันอำทิตย์ที่ 27 พฤษภำคม 2561 กิจกรรม “เชิงเทียน”
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรต่อไปในเดือนมิถุนำยน 2561
1. วันเสำร์ที่ 2 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “นมสำยรุ้ง”
2. วันอำทิตย์ที่ 3 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “เข็มขัดแปลงร่ำง
3. วันเสำร์ที่ 9 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ต้นไม้หรรษำ”
4. วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน 2561 กิจกรรรม “ดอกไม้เริงร่ง”
5. วันเสำร์ที่ 16 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ตุ๊กตำเริงระบำ”
6. วันอำทิตย์ที่ 17 มิถุนำยน 2561 กิจกรร “โมบำยลั้ลลำ”
7. วันเสำร์ที่ 23 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ รองแก้วแฟนซี”
8. วันอำทิตย์ที่ 24 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ แม่เหล็กติดหนึบ”
- เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561 แก้ไขปั๊มน้ำ Overload
- เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ขัดพื้นอุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร
- วันที่ 29 พฤษภำคม 2561 เปลี่ยนหนังสือและเพิ่มเติมหนังสือ ณ โรงพยำบำล
บ้ำนแพ้ว โรงพยำบำลกระทุ่มแบนและที่ว่ำกำรอำเภอ
นายศักดิ์ณรงค์บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน
พฤษภำคม 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรเปิด
ภำคเรียนที่ 1/2561 ท่ำนผู้ปกครองพำบุตรหลำนมำโรงเรียนพร้อมพบปะครู
ประจำชั้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมในวันเปิดภำคเรียนวันแรกทั้งระดับชั้นอนุบำล 1
และนักเรียนระดับชั้นต่ำงๆ ที่ขึ้นชั้นใหม่ทุกคนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรจัดกำร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยท่ำนวิรัช
ลิมปวิสุทธิ์ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร เป็นประธำน
กล่ำวเปิดงำนพร้อมด้วยคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะครูและผู้ปกครอง
นักเรียน ร่วมรับฟังนโยบำยกำรศึกษำพร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำง
ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ณ อำคำรอเนกประสงค์
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โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
3. เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 คณะครูและบุคลำกรพร้อมด้วยนักเรียน
โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันวิสำขบูชำ นักเรียน
นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน ณ บริเวณวิหำรวัดหลักสี่ฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับทรำบ
ถึงควำมสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม
4. ระหว่ำงวันที่ 30 – 31 พฤษภำคม 2561 เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลโคกงูเห่ำ มำออกหน่วยบริกำรขั้นตอนและกำรดูแลหนังศีรษะ
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องกำรกำจัดเหำให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบำลและระดับ
ประถมศึกษำ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกำรป้องกันและรักษำควำมสะอำดหนังศีรษะของ
ตนเอง และหลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิดกับผู้เป็นเหำ ช่วยลดกำรเสี่ยงเป็นเหำได้ ณ อำคำร
อเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
5. เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร
ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงโทษของกำรสูบบุหรี่
และผลเสียต่อสุขภำพร่ำงกำย ซึ่งกำรเดินรณรงค์ครั้งนี้ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้ำง
กำรกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่นั้นอยำกเลิก ณ บริเวณรอบโรงเรียนฯ
นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนพฤษภำคม
2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 1 - 14 พฤษภำคม 2561 ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงมำประชุมและเริ่มปฏิบัติงำนหลังจำกปิดภำคเรียนที่ 2 โดยมำทำงำนก่อน
กำหนดเปิดภำคเรียนเป็นเวลำ 14 วัน งำนที่ทำได้แก่
- กำรจัดทำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภูมิศำสตร์
- จัดทำกำหนดกำรสอน
- จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- จัดทำตำรำงสอน
2. เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2561 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้รับทรำบ
นโยบำยของโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2561 รับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและค่ำเครื่องแบบ
รับทรำบระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดย
ผู้ปกครองและครูร่วมกันในกำรหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงนักเรียนด้ำนต่ำงๆ
3. ควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หน้ำโรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
ทำกำรวำงท่อระบำยน้ำ สำหรับเขื่อนหน้ำโรงเรียนอยู่ระหว่ำงทำคำนพื้นด้ำนหลังเขื่อน

นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลกำรดำเนินงำนกองพัสดุและทรัพย์สินประจำเดือนพฤษภำคม 2561
- ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรเงินค้ำงจ่ำย เงินสะสมและโครงกำรตำมข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมำณ 2561 จำนวน 46 โครงกำร
1. ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2 โครงกำร
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมสัญญำ
19 โครงกำร
3. แจ้งให้มำลงนำมในสัญญำ
3 โครงกำร
3. ตรวจสอบเอกสำรผู้เสนอรำคำ
1 โครงกำร

๑๑
4. ขำยเอกสำร
5. ยกเลิกประกำศ E- bidding

1 โครงกำร
1 โครงกำร

6. แจ้งกองช่ำงจัดทำรำคำกลำง (CD)
1 โครงกำร
7. อยู่ระหว่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง 11 โครงกำร
8. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินกำร
7 โครงกำร
นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองกำรเจ้ำหน้ำที่ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
- รำยงำนผลกำรประชุม ก.จ.จ.สมุทรสำครครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือน
พฤษภำคม ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท่ำจีน
(ชั้น ๔) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
๑. เห็นชอบร่ำงประกำศ ก.จ.จ.สมุทรสำคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปสำระสำคัญ : เป็นกำรแก้ไขบัญชีกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ขั้นสูง ของลูกจ้ำงประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปรับขยำยฐำนอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นสูง
(๑) ตำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก ค่ำจ้ำงขั้นสูง (เดิม)
๓๖,๔๕๐ บำท ค่ำจ้ำงขั้นสูง (ใหม่) ๔๑,๖๑๐ บำท
(2) ตำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง ค่ำจ้ำงขั้นสูง (เดิม)
๓๔,๑๑๐ บำท ค่ำจ้ำงขั้นสูง (ใหม่) ๔๑,๖๑๐ บำท
(3) ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ค่ำจ้ำงขั้นสูง (เดิม)
๒๕,๖๗๐ บำท ค่ำจ้ำงขั้นสูง (ใหม่) ๓๔,๑๑๐ บำท
(4) ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ค่ำจ้ำงขั้นสูง (เดิม) ๒๕,๖๗๐ บำท
ค่ำจ้ำงขั้นสูง (ใหม่) ๓๔,๑๑๐ บำท
(๕) ตำแหน่งภำรโรง ค่ำจ้ำงขั้นสูง (เดิม) ๑๗,๘๘๐ บำท ค่ำจ้ำงขั้นสูง (ใหม่)
๒๑,๐๑๐ บำท
ทั้งนี้ อบจ. สมุทรสำครมีลูกจ้ำงประจำที่ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงและได้รับกำร
ปรับอัตรำค่ำจ้ำงจำนวน ๕ รำย
๒. เห็นชอบให้โอนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำนวน ๑ รำย คือ
นำยเจนณรงค์ ริดตำ ตำแหน่ง นำยช่ำงเครื่องกลชำนำญงำน กองช่ำง สังกัด อบจ.
สมุทรสำคร โอนย้ำยไปตำแหน่งนำยช่ำงเครื่องกลชำนำญงำน สำนักกำรช่ำง สังกัด
อบจ.ตำก
๓. เห็นชอบให้พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจลำออกจำกรำชกำรจำนวน ๒ รำย ได้แก่
* นำยสุรศักดิ์ กิจพ่อค้ำ ตำแหน่ง ผู้ชว่ ยนักจัดกำรงำนทัว่ ไป กองกิจกำรสภำ ฯ
สังกัด อบจ.สมุทรสำคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2561
* นำยกฤษฎำ ศรีวำรีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ร.ร.บ้ำนปล่องเหลี่ยม
กองกำรศึกษำฯ สังกัด อบจ.สมุทรสำคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2561
๔. เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำออกจำกรำชกำร จำนวน
๑ รำย คือ น.ส.ปรีดำภรณ์ พชรปรีชำ ตำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร
สำนักปลัดฯ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ลำออกเนื่องจำกไปบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร ตำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร กรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

๑๒
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑
- โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรในรอบเดือนพฤษภำคม
* กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบกำรณ์ เรื่อง “ระบบควบคุมภำยในของ
องค์กร: ทำอย่ำงไรไร้ควำมเสี่ยงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท่ำ
จีน ชั้น ๔ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
- เรื่องแจ้งประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่
พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำจำนวน ๒ รำย และพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท จำนวน ๑ รำยออกจำกรำชกำร เนื่องจำกได้
กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนละทิ้งกำรทำงำนเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำเจ็ดวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร”
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภำยใน ขอรำยงำนแผนกำรตรวจสอบ ประจำเดือน
มิถุนำยน 2561 จำนวน 2 เรื่อง
1. กำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
2. กำรยืมเงินทดรองรำชกำรและกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
- งำนที่อยู่ระหว่ำงตรวจสอบจำนวน 5 เรื่อง
1. กำรจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญำและกำรเบิกจ่ำยคืนหลักประกันสัญญำ
2. ฎีกำเบิกจ่ำยเงินรำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
3. ฎีกำจัดซื้อจัดจ้ำง, รำยรับ, รำยจ่ำย และรำยงำนทำงกำรเงินของโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.สมุทรสำคร
4. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
5. กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและกำรใช้รถส่วนกลำง
- งำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือน พฤษภำคม 2561 จำนวน 3 เรื่อง
1. ฎีกำจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
2. กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและกำรใช้รถส่วนกลำง
3. วิเครำะห์ประเมินควำมเพียงพอและตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
ตำมแผนยุทธศำสตร์ ปี 2560- 2563 โดยพระองค์ท่ำนทรงมีพระปณิธำนที่จะ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดจำกประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 และในกำรนี้
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ดำเนินกำรจัดทำและประกำศใช้เทศบัญญัติและข้อบัญญัติกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2560 หมวด 6 ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนั งสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว พร้อมตัวอย่ำงของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จึงขอควำม
ร่วมมือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมสำคัญในกำรออกข้อบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติกรณีดังกล่ำว โดยสำมำรถระบุชนิดและประเภทของสัตว์ ที่ก่อให้เกิด

๑๓
อันตรำยต่อสุขภำพกำรติดต่อหรือสัตว์ที่ก่อเหตุรำคำญไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
จึงขอฝำกสำนักปลัดฯ ช่วยไปหำข้อมูลเรื่องนี้ว่ำเกี่ยวข้องกับ อบจ. ในกำรออก
ข้อบัญญัติหรือไม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือภำรกิจหลักและไม่มีผลกระทบกับชำวบ้ำนและ
จะต้องส่งไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำด้วย
- กรมควบคุมโรคได้จัดทำแผ่นผับออกมำแจกจ่ำยกับประชำนในกำรป้องกันและ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกสุนัขกัด พิชิตโรคพิษสุนัขบ้ำ เลี้ยงสุนัขอย่ำงถูกวิธี ซึ่งโรค
พิษสุนัขบ้ำหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจำกเชื้อไวรัสเรบีส์เป็น โรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต พบมำกที่สุดในสุนัขและรองลงมำคือแมว สำหรับ
คนและสัตว์สำมำรถรับเชื้อพิษสุนัขบ้ำได้ เมื่อถูกสัตว์ เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน โดย
เชื้อจะอยู่ในน้ำลำย ถ้ำเป็นสุนัขและแมวจะพบว่ำมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำออกมำกับ
น้ำลำยตั้งแต่ก่อนและระหว่ำงแสดงอำกำร 1 - 7 วัน อำกำรที่พบในคนส่วนใหญ่
ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ 3 สัปดำห์ถึง 6 เดือน แต่บำงรำยมีระยะฟักตัวสั้นมำก
ไม่ถึงสัปดำห์หรืออำจเกิน 1 ปี อำกำรเริ่มแรกคือ เบื่ออำหำร เจ็บคอ อ่อนเพลีย
มีอำกำรคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลำมไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวคน
ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลาบาก โดยเฉพำะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อย
ขำและกล้ำมเนื้อชักกระตุก แน่นหน้ำอก หำยใจไม่ออก เกร็ง อัมพำต หมดสติและ
ตำยในที่สุด ฯลฯ โรคนี้ไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ หำกมีอำกำรแล้วตำยทุกรำย
- กองคลังแจ้งว่ำ สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ำมำตรวจสอบงบด้ำนกำรเงิน
ของ อบจ.สค. โดยจะใช้พื้นที่ห้องประชุมท่ำจีน ชั้น 4 ในกำรทำกำรทำงำน ฉะนั้น
ในช่วงนี้ห้องประชุมท่ำจีนจะต้องงดกำรใช้ ชั่วครำว และขอเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องใน
การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของราชการ ควรมีการนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ก่อนที่จะให้ข้อมูล
ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องกำรอยู่เวรยำมฯ และกำรตรวจเวรยำมฯ ขอให้ผู้ที่มีหน้ำที่ตำมคำสั่ง
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด และขอเน้นย้ำว่ำกำรละทิ้งหน้ำที่เวรยำมฯ ถือ
เป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรง
- เรื่องวินัยข้ำรำชกำร ขอให้ใช้เป็นคู่มือในกำรทำงำน และขอให้ศึกษำอย่ำง
ละเอียดว่ำเรื่องใดสำมำรถทำได้ เรื่องใดทำแล้วเป็นควำมผิด เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง
ถูกลงโทษทำงวินัยเหมือนตั วอย่ำงที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้นำเสนอในที่ประชุม เป็น
ประจำทุกเดือน
- ควำมตั้งใจในกำรทำงำน โดยเฉพำะในปีงบประมำณนี้จนถึงขณะนี้กำรเบิกจ่ำย
ของ อบจ. ยังอยู่ที่ร้อยละ 20 กว่ำเท่ำนั้นเอง จึงขอฝำกให้ทุกท่ำนช่วยกันเร่งรัดกำร
ทำงำนและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้กำรเบิกจ่ำยเพิ่มมำกขึ้น

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์
- ฝำกผอ.กองกิจกำรสภำ จำกกำรรำยงำนเมื่อสักครู่ ซึ่งเป็นกำรนำเสนอใน
เลขานุการนายก อบจ.สค. รูปแบบใหม่ โดยภำยหลังจำกที่มีกำรจัดโครงกำรไปแล้วอำจจะไม่ได้มีกำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำรว่ำได้มีกำรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งกองกิจกำร
สภำเป็นกอง แรกที่มีกำรนำเสนอในลักษณะนี้ทำให้ทรำบว่ำ ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้
นำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง หรือสำมำรถนำไปพัฒนำต่อได้ในกำร
ประกอบอำชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ แต่ขอให้ปรับปรุงในส่วนของพิธีกร

๑๔
ภำคสนำม และภำพประกอบที่ใช้ขอให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพพื้นที่ของอำเภอ
บ้ำนแพ้ว เพรำะต่อไปอำจจะใช้ในกำรนำเสนอให้กับหน่วยงำนที่มำศึกษำดูงำนที่ อบจ.
- ฝำกกองกำรศึกษำฯ เรื่องกำรนำเสนอ VTR ของห้องสมุด SK park ใน
กำรจัดกิจกรรมจะมีกำรลงภำพนำนเกินไป ขอให้มีกำรปรับให้กระชับมำกกว่ำนี้
- จำกกำรรำยงำนของกองช่ำง มีอยู่หลำยโครงกำรที่ผู้รับจ้ำงสั่งหยุดงำน
จึงขอฝำกไปถึงคณะกรรมกำรและช่ำงคุมงำนให้ช่วยดูด้วยว่ำ โครงกำรที่ผู้รับจ้ำง
ได้เข้ำดำเนินงำนและมีกำรสั่งหยุดงำน ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้รับกำรแก้ไข
หรือยัง เพรำะหำกมีกำรหยุดงำนนำนๆ อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำและก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อประชาชนได้
- ฝากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เรื่องของอาหารกลางวันของโรงเรียน ขอฝากให้ช่วยดู
เรื่องนี้ด้วย เพราะ สตง. อาจจะเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนของ อปท.
- กองคลัง รำยงำนเรื่องรำยได้จำกผู้เข้ำพักในโรงแรมมีรำยได้ลดลง ซึ่งไม่ทรำบ
ว่ำปัญหำเกิดจำกสำเหตุใด อำจจะเกิดจำกกำรหลบเลี่ยงภำษีหรือไม่ ฝำกให้ชว่ ยตรวจสอบ
- สำนักปลัดฯ ควรจะมีนำคะแนนจำกกำรประเมิน LPA มำนำเสนอในที่ประชุม
ได้รับทรำบ โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรประเมินผล LPA
เป็นกำรประเมินกำรทำงำนทั้งหมด 5 ด้ำน และคะแนนประเมินในปีนี้ผ่ำนเกณฑ์
60% ทั้ง 5 ด้ำน ซึ่งหมำยควำมว่ำภำยในปีงบประมำณ 2561 อบจ.สำมำรถ
เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรประเมินโบนัสในปีหน้ำได้ และจำกกำรที่ได้เข้ำไป
ร่วมฟังหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรวิเครำะห์ตนเองก่อนกำรประเมิน LPA ทำให้เห็น
จุดอ่อนบำงอย่ำง จึงอยำกจะนำมำปรับใช้กับกำรทำงำนของทุกท่ำน ในเบื้องต้นได้
มีกำรแจ้งผ่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้รับทรำบไปแล้วในกำรประชุมสภำกำแฟ จึงขอ
ถือโอกำสนี้แจ้งให้ทุกท่ำนได้รับทรำบว่ำ จะมีกำรนำข้อสอบในกำรประเมิน LPA ใน
ปี 2560 มำใช้ประเมินกับกำรทำงำนในปี 2561 โดยต้องไปดูว่ำคำถำมกำรประเมินฯ
เรำได้มีกำรดำเนินกำรได้ครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจำกขณะนี้เหลือเวลำอีกไม่ถึง 4 เดือน
ซึ่งยังพอมีเวลำที่จะสำมำรถดำเนินกำรได้ และหำกในปีหน้ำคำถำมกำรประเมินฯ
เหมือนในปีนี้ และเรำได้ดำเนินกำรไว้ก่อนแล้ว เรำจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมำก เพรำะได้
ดำเนินกำรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ รวมทั้งโครงกำร
ที่เป็นคำถำมนำร่อง ในปีน้ีไม่มีกำรนำมำคิดเป็นคะแนนด้วย แต่ในปีหน้ำ อำจจะมำ
คิดเป็นคะแนนได้ ฉะนั้นโครงกำรใดที่เป็นคำถำมนำร่อง หำกสำมำรดำเนินกำรได้ขอให้
ดำเนินกำร โดยกำรประเมินนี้ขอให้ประเมินก่อนสิ้นปีงบประมำณ 2561 นี้ และ
จะส่งผลถึงกำรพิจำรณำขั้น พิเศษด้วย โดยจะนำคำถำมกำรประเมินครั้งนี้มำเป็น
ตัวชี้วัด และเนื่องจำกคะแนนประเมิน LPA เกิน 60% จึงมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน
โบนัสในปีหน้ำ แต่โครงกำรที่จะเข้ำรับกำรประเมินโบนัสในปีหน้ำยังไม่มี จึงอยำกให้
แต่ละกองช่วยกันเสนอโครงกำรที่เข้ำรับกำรประเมินโบนัส ซึ่งคงไม่ใช่ ภำระหน้ำที่
ของกองใดกองหนึ่งแต่ทุกกองต้องช่วยกันด้วย จึงขอฝำกไว้ด้วย
- กำรร่วมขบวนแห่เจ้ำพ่อหลักเมืองสมุทรสำครเป็นปกติทุกปี ในระหว่ำงกำร
เดินร่วมขบวนแห่จะมีคนที่คอยแจกอำหำรหรือสิ่งของต่ำงๆ ซึ่งในปีนี้จะขอควำม
ร่วมมือจำกทุกท่ำน โดยเฉพำะข้ำรำชกำรใหม่ ไม่ควรนำถุงไปใส่ของแจกต่ำงๆ เพรำะ
จะเป็นภำพที่ไม่สวยงำม และขบวนแห่ปีนี้สุภำพสตรีจะใส่เสื้อลูกไม้สีขำว นุ่งผ้ำซิ่นลำว
เป็นชุดที่สวยงำม ส่วนผู้ชำยใส่เสื้อม่อฮ้อมแขนยำว ซึง่ ที่ผ่ำนมำ อบจ.ไม่เคยมีมำก่อน
และกำรเดินลักษณะนี้จะทำให้ขบวนมีควำมเรียบร้อยสวยงำมมำกขึ้น โดยกำรแสดง

๑๕
จะมีทั้งหมด 3 จุด จุดแรกบริเวณสี่แยกไฟแดงเลยห้องสมุด SK park จุดที่สองบริเวณ
หน้ำโรงพยำบำลสมุทรสำคร และจุดสุดท้ำยบริเวณวงเวียนน้ำพุเทศบำลนครสมุทรสำคร
ระเบียบวาระที่ 7
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ในช่วงที่มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 และคอมพิวเตอร์กำลังจะเข้ำ
มำแทนที่มนุษย์ กำรมองในเรื่องกำรพัฒนำเพียงอย่ำงเดียว จนในบำงครั้งลืมรักษำ
ของดั่งเดิมเอำไว้ ในวันนี้จึงนำสุภำษิตมำฝำกที่ว่ำ “ตัดหำงปล่อยไว้” มีควำมหมำย
ว่ำอย่ำงไร และหำงที่ถูกตัดคือหำงอะไร ตัดหำงปล่อยวัด เป็นสุภำษิตหมำยถึง เป็น
กำรตัดขำด ไม่สนใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆ ทั้งสิ้น และหำงที่ถูกตัด คือหำงของไก่
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวสรัญญำ เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวมนสิชำ โฉมฉำย)
หัวหน้ำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 7/๒๕61
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- ขอแนะนำข้ำรำชกำรโอนย้ำย จำนวน 1 รำย ได้แก่ นำยธัชนนท์ พุ่มโภคัย
ตำแหน่งครูวิทยำฐำนะชำนำญกำร โอนย้ำยมำจำกโรงเรียนกระทุ่มแบน
“วิเศษสมุทคุณ” มำสังกัดโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม กองกำรศึกษำฯ สังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน
2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ

- ขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมในหลักกำรไปก่อน ทั้งนี้ หำกท่ำนใด
มีข้อควำมแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ำยเลขำฯ สำนักปลัดฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในกำรประชุมกรมกำรจังหวัดฯ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีเรื่องสำคัญที่แจ้ง
ให้ที่ประชุมทรำบ ได้แก่ ผลกำรเบิกจ่ำยของจังหวัดสมุทรสำคร ในภำพรวมตั้ง
เป้ำหมำยในเบิกจ่ำยไว้ 74% จังหวัดเบิกจ่ำยได้ 63% โดยงบลงทุนตั้งเป้ำหมำยไว้
65% เบิกจ่ำย ไปแล้ว 55 % ส่วนเรื่องอื่นๆ จะอยู่ในกำรประชุมผู้บริหำรท้องถิ่น
โดยปลัดฯ จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทรำบในวำระต่อไป
- กำรประชุมผู้บริหำรและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสำคร
มีเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. เรื่องกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่มหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 มีภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำร
หลำยเรื่อง โดยสำนักนำยกรัฐมนตรีขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนรำชกำรสวมเสื้อ
สีเหลืองตลอดเดือนกรกฎำคม 2561 กำรจัดโต๊ะลงนำมถวำยพระพร ท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเน้นย้ำให้ดูจำกจังหวัดเป็นแบบอย่ำง และเป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำร
ติดตั้งธงตรำสัญลักษณ์
2. เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ หำกผู้ใดพบเห็นว่ำมีขยะลักษณะนี้ถูกทิ้งอยู่ ขอให้
แจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม
3. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ อปท.ให้ควำมสำคัญใน
กำรแก้ไขปัญหำ ซึง่ บำงเรื่องไม่จำเป็นต้องผ่ำนมำถึงศูนย์ดำรงธรรม หำกท้องถิ่น
เข้ำไปดูแล

๒
4. เรื่องจังหวัดสะอำด 3 R ประชำรัฐ เน้นย้ำว่ำในกำรคัดแยกขยะควรเริ่ม
ตั้งแต่ครัวเรือน จึงขอฝำกข้ำรำชกำรให้เริ่มต้นที่บ้ำนของตนเองก่อนและต่อมำคือ
ที่สำนักงำน รวมไปถึงชุมชน
5. กำรบริหำรจัดกำรน้ำและกำรระบำยน้ำในช่วงฤดูฝน โดยขอให้ อปท.ทุกแห่ง
เตรียมพร้อมสำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กรณีหำกมีน้ำทะเลหนุนสูง ควรมีกำรจัด
เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อม และฝำกถึงฝ่ำยบรรเทำสำธำรณภัยของ อบจ. ด้วย
6. เรื่องกำรเสียชีวิตของเด็กในรถตู้รับส่งนักเรียน ฝำก อปท.ที่มีรถตู้รับส่ง
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อยำกให้มีวิธีกำรฝึกเด็กๆ ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น
หำกติดอยู่ในรถ
7. ขอให้ อปท.ช่วยดูเรื่องแรงงำนผิดกฎหมำยด้วย เพรำะขณะนี้จังหวัดเข้มงวด
กวดขันในเรื่องนี้มำก
8. นำยเทพประสิทธิ์ วงศ์ท่ำเรือ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเน้นย้ำเรื่องกำรกำจัด
ผักตบชวำ ขอให้ อปท.ช่วยดำเนินกำรในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
9. เรื่องกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day น่ำบ้ำนน่ำมอง โดยเริ่มตั้งแต่ถนน
เศรษฐกิจ ไปจนถึงถนนพุทธสำคร จะมีกำรจัดกิจกรรมในวันที่ 26 – 27 กรกฎำคม
2561 สำหรับถนนพระรำม 2 และถนนเอกชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมกันในวัน
ดังกล่ำว
10. เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2462 โดยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งมำแล้ว และกำชับว่ำ อปท.เป็นส่วนที่ใกล้ชิด
ประชำชน จึงอยำกให้นำงบประมำณไปใช้ได้ทันเวลำ ดังนั้นกำรนำงบประมำณเข้ำ
สภำฯ ขอให้เป็นไปตำมกำหนดด้วย อย่ำงช้ำที่สุดภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2561
จึงขอฝำกกองแผนฯ ไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติด้วย
11. เรื่องกำรประเมินผู้บริหำร เน้นย้ำเรื่องกำรขยำยระยะเวลำในกำรรำยงำน
กำรใช้ไฟฟ้ำของเดือนเมษำยน โดยสำนักงำน ก.พ.ร.แจ้งว่ำ ระบบ e-report.energy.go.th
ของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน จะขยำยเวลำกำรรำยงำน
ของเดือนเมษำยน 2561 ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ซึ่ง อบจ. ได้มีกำร
รำยงำนไปแล้ว
12. เรื่องมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน
โดยหน่วยงำนส่วนกลำงจะมีกำรพิจำรณำนำระบบแนะนำอำหำรกลำงวันสำหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai scool Lunch : TSL) มำใช้ในสถำนศึกษำ จึงขอฝำก
กองกำรศึกษำฯ ช่วยไปดูรำยละเอียดตำมหนังสือ จังหวัดที่ส่งมำ และเน้นย้ำถึงผู้
กำกับดูแล และผู้บริหำรท้องถิ่นให้คอยตรวจติดตำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน
ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรแต่งตั้งคณะ
ทำงำนสุ่มตรวจหรือกำกับดูแล และผู้บริหำรลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจด้วยตนเองเป็น
ระยะ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้มีกำรหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลำกร
มำทำหน้ำที่ เว้นแต่มีข้อจำกัดด้ำนบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว หำกพบว่ำ
มีกำรร้องเรียน หรือมีกำรกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแลหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว และดำเนินกำรเอำผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำมกฎหมำยต่อไป

๓
13. เรื่องหำรือกำรทำบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนของกำรไฟฟ้ำและกำร
ประปำ สำหรับ อบจ.ได้ดำเนินกำรในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว จะมีเพียงบำง อปท.เท่ำนั้น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนของกำรไฟฟ้ำ
14. เรื่องเขตเพลิงไหม้ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 หมวด 7
โยธำจังหวัดฯ ชี้แจงรำยละเอียดเรื่องเขตเพลิงไหม้ที่เป็นสำระสำคัญไว้ว่ำ พื้นที่ที่จะ
เป็นเขตเพลิงไหม้ได้อำคำรต้องถูกเพลิงไหม้ไม่น้อยกว่ำ 30 หลังคำเรือน หรือพื้นที่ที่
เกิดเพลิงไหม้ไม่น้อยกว่ำ 1 ไร่ จึงจะสำมำรถประกำศเป็นเขตพื้นที่เพลิงไหม้ได้ และ
ยังเชิญชวนผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้อำนวยกำรกองช่ำงและช่ำง ที่จะต้องมีหน้ำที่ในกำร
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และแนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยสำหรับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น จำกกำรบังคับใช้ผังเมือง
รวมของจังหวัดสมุทรสำคร โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำย ใน
วันที่ 17 กรกฎำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ำยฯ
401 ศำลำกลำงจังหวัด
15. ตัวแทนบริษัท เอที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นท์ จำกัด มำนำเสนอกำรใช้
ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำนำมำใช้ทำวัสดุต่ำงๆ เพื่อแก้ไขปัญหำรำคำยำงตกต่ำ
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สคง (1)

- เรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ขอให้เร่งรัดดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพรำะ
เดือนนี้กรกฎำคมแล้วเหลืออีกสองเดือนจะสิ้นปีงบประมำณแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักปลัดฯ ประจำเดือนมิถุนำยน 2561
ดังนี้
* เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 คณะทำงำนส่งเสริมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสำคร ได้มำนิเทศ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งสำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสำคร ได้พิจำรณำ
คัดเลือกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครให้เป็นหน่วยงำนรับกำรตรวจติดตำม
และตรวจผลกำรดำเนินงำน
- โครงกำรที่จะดำเนินงำนในเดือนกรกฎำคม 2561
1. กิจกรรม "สตรีไทย ห่วงใยสุขภำพ“ ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสตรี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๘
กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่อง กำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ และโรค
ขำดสำรไอโอดีน ให้กับสตรี ณ อำคำรอเนกประสงค์ชุมชนโคกหัวถนน ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
- เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ 28
กรกฎำคม 2561 เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
จังหวัดสมุทรสำครจึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำร พนักงำน และประชำชนในจังหวัด
แต่งกำยด้วยเสื้อสีเหลืองตำมอัธยำศัยตลอดเดือนกรกฎำคม 2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

๔
นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจกำรสภำฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนมิถุนำยน 2561
1. คณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำสภำ อบจ.สค.
ศึกษำดูงำนกำรสร้ำงเขื่อนชะลอคลื่นเทศบำลบำงปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปรำกำร
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2561
2. อบจ.สัญจร พิธีเปิดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบ
แม่ น้ำท่ำจีน ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
3. กิจกรรมวิชำของพ่อ สำนต่อปรัชญำพอเพียง ณ โครงกำรลู กพระดำบส
ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 และในวันที่
20 กรกฎำคม 2561
- กิจกรรมเรียนรู้วิถีประชำธิปไตย ในวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ณ โรงเรียน
วัดนำงสำว เป้ำหมำยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 100 คน
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนำประชำธิปไตย วันที่ 2 - 3
สิงหำคม 2561 กลุ่มเป้ำหมำยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียน
สมุทรสำครวุฒิชัย จำนวน 50 คน
- เนื่องด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครได้ประกำศสมัยประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 จนถึง
วันที่ 14 กันยำยน 2561 รวม 45 วัน จึงขอแจ้งทุกส่วนรำชกำรว่ำ หำกมีเรื่องที่
ต้องกำรจะขออนุมัติ ขอควำมเห็นชอบ หรือให้สภำฯรับทรำบ ขอให้นำเรื่องเสนอ
นำยก อบจ. เพื่อเสนอญัตติต่อสภำในครั้งนี้

นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในเดือนกรกฎำคม 2561 ดังนี้
* ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่
6 กรกฎำคม 2561 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องประชุมท่ำจีน
- กิจกรรมในเดือนถัดไป
* ประชุมพิจำรณำโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- เรื่องติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสำคร ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทรำบ เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มดำเนินกำร
เป็นครั้งแรกในปีนี้ จึงขออธิบำยให้รับทรำบเป็นแนวทำงเดียวกันว่ำที่มีกำรดำเนินงำน
ในลักษณะนี้เกิดขึ้น เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อโครงกำรต่ำงๆ โดยมีโครงกำร
ทีถ่ ูกคัดเลือกไว้อยู่แล้ว ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรต้องแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2561

นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังนี้
- รำยรับตำมงบประมำณเดือนมิถุนำยน 2561
* หมวดภำษีอำกร 6,752,142.52 บำท ,หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับฯ
68,641.50 บำท , หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 46,585 บำท , หมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 72,790 บำท , หมวดภำษีจัดสรร 32,582,475.69 บำท ,
รวมทั้งสิ้น 39,522,634.71 บำท

๕
- รำยจ่ำยตำมงบประมำณเดือนมิถุนำยน 2561
* งบกลำง 1,230,920.75 บำท , งบบุคลำกร 8,593,485 บำท,
ค่ำตอบแทน 114,742.50 บำท ,หมวดค่ำใช้สอย 3,043,761.98 บำท ,
ค่ำวัสดุ 562,610.61 บำท , หมวดสำธำรณูปโภค 598,724.76 บำท,
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 1,122,500 บำท ,หมวดค่ำที่ดิน 5,141,593 บำท
,หมวดเงินอุดหนุน 8,895,000 บำท รวมทั้งสิ้น 29,303,338.60 บำท
- รำยจ่ำยนอกงบประมำณเดือนมิถุนำยน 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 232,650 บำท ,เงินรับฝำก 521,499.20 บำท
ลูกหนี้เงินสะสม 867,957.36 บำท ,รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 9,677,486.62 บำท,
เงินสะสม 6,514. บำท , เงินกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 1,034,142.67 บำท
รวมทั้งสิ้น 12,340,249.85 บำท
- สรุปรำยรับ – จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561
* ประมำณกำรรำยรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 795,325,163.55 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.42 %
* ประมำณกำรรำยจ่ำยตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยจ่ำยตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 221,262,474.61 บำท คิดเป็นร้อยละ 27.66 %
- สรุปรำยรับ - จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561
* แยกเป็น งบประจำ จำนวน 407,774,500 บำท จ่ำยจริง
214,595,823.61 บำท คิดเป็น 52.63 %
* งบลงทุน จำนวน 399,225,500 บำท จ่ำยจริง 6,666,651.00บำท
คิดเป็น 1.70 เทียบเดือนมิถุนำยน 2560 งบลงทุน 399,841,100 บำท
จ่ำยจริง 81,691,457.20 บำท คิดเป็น 20.43 %
- รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย เดือนตุลำคม 2560 - มิถุนำยน 2561
* รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย จำนวน 354,509,263.23 บำท เบิกจ่ำยถึงวันที่
30 มิถุนำยน 2561 จำนวน 160,805,850.46 บำท คิดเป็นร้อยละ 45.36
คงเหลือ จำนวน 193,703,412.77
- ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ รำยได้ที่ อบจ. จัดเก็บเองในปีงบประมำณ 2561
ซึ่งประกอบด้วย ภำษียำสูบ ภำษีน้ำมันและก๊ำซ ภำษีค่ำธรรมเนียมโรงแรมใน
ปีงบประมำณ 2561 ตั้งรำยรับไว้ 65,400,000 บำท ขณะนี้จัดเก็บไปแล้ว
3 ไตรมำส เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000,000เศษ เมื่อเทียบกับปี 2561 จัดเก็บได้
54,400,000 เศษ ซึ่งจัดเก็บได้มำกกว่ำประมำณ 660,000 บำท และแยก
ออกเป็นรำยได้ประเภทต่ำงๆ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีนำมั
้ น ปีนี้
จัดเก็บได้ 12,600,000 เศษ เทียบกับปีที่แล้ว 11,500,00 เศษ จัดเก็บได้
มำกกว่ำ 1,000,000 เศษ ภำษียำสูบจัดเก็บได้ 42,000,000 เศษ ปีที่แล้ว
จัดเก็บได้ 42,400,000 เศษ น้อยกว่ำ 300,000 เศษ ค่ำธรรมเนียมโรงแรม
จัดเก็บได้ 430,000 เศษ ปีที่แล้ว 420,000 เศษ

๖
นายจักรี เชื้อบ้านเกาะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยฯ

- กองช่ำงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเดือนมิถุนำยน 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงำนในช่วงระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2561
1. ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสำคร ดำเนินกิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วย
หัวใจ” โดยดำเนินกำรขุดตักผักตบชวำและวัชพืช ในคลองสี่วำพำสวัสดิ์ บริเวณข้ำง
วัดบำงปิ้ง เป็นเวลำ 2 วัน
2. ขุดลอกคลองสหกรณ์สำย ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกขำม เป็นเวลำ 15 วัน
3. ขุดตักยกระดับถนนดิน สำยชุมชนบ้ำนดอนไข่นก หมู่ที่ ๓ ตำบลยกกระบัตร
เป็นเวลำ 10 วัน
4. เกลี่ยปรับพื้นที่ บริเวณลำนวัดสำมัคคีศรัทธำรำม (วัดโกรกกรำกใน) เป็นเวลำ 3 วัน
5. ขุดรื้อผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนทำงหลวงหมำยเลข ๓๗๕ ตอนบ้ำนบ่อ
พระประโทน ที่ กม.๑๓+๐๐๐ ด้ำนซ้ำยทำง บริเวณ จุดกลับรถเยื้องโรงพยำบำล
บ้ำนแพ้ว เป็นเวลำ 1 วัน
6. ขุดตักพร้อมขนถ่ำยกำกยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อนำไปซ่อมแซมทำงเดินเท้ำ
คอสะพำนลอยทำงเข้ำวัดนำโคก และขุดลอกร่องระบำยน้ำริมถนน จำนวน 3 วัน
7. ตัดหญ้ำเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภำยในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสำคร
ตำมโครงกำร “จิตอำสำ เรำทำควำม ดี ด้วยหัวใจจังหวัดสมุทรสำคร” จำนวน 2 วัน
8. ตัดหญ้ำไหล่ทำงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๔ ตำบลคอกกระบือ จำนวน 7 วัน
9. ยกพร้อมบรรทุกหอกระจำยข่ำวจำกบริเวณใกล้บ้ำนนำยปรีชำ บุตรเลียบ
หมู่ที่ ๑ ตำบลยกกระบัตร มำเก็บรักษำไว้ที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. จำนวน 1 วัน
10.ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย ทำควำมสะอำด
ใต้หลังคำอำคำรอเนกประสงค์ภำยในโรงเรียน จำนวน 1 วัน
11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภำยในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสำคร ตำมโครงกำร
จิตอำสำ “เรำทำควำม ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 1 วัน
- งำนบรรเทำสำธำรณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2561)
1. เมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำประมำณ ๐๗.๓๐ น. ศูนย์บรรเทำฯ
ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงำนแปรรูป
อำหำรทะเลแช่แข็ง ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่พร้อมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
2. ให้กำรสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ดำเนินกำร
แจกจ่ำยน้ำสำหรับกำรอุปโภคให้แก่เด็กและเยำวชนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยยุวกำชำด
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร เนื่องจำกระบบประปำชำรุด เป็นเวลำ
๒ วัน
3. ซ่อมแซมฝำท่อระบำยน้ำบนทำงเท้ำริมถนนเอกชัย บริเวณด้ำนหน้ำร้ำนโลตัส
เอ็กซ์เพรส (โรงพยำบำลสมุทรสำคร) เพื่อป้องกันอันตรำยให้แก่ประชำชนผู้ใช้ทำงเท้ำ
- โครงกำรก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29
มิถุนำยน 2561
1. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบล
บำงกระเจ้ำ สัญญำเลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ
25 สิงหำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 7,900,000 บำท ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด ชินกฤตโชคชัย ผู้ควบคุมงำน นำยเศรษฐำ บุตรหนู ดำเนินกำรเทคอนกรีตผิว
ทำง ผลงำนที่ได้ 37%

๗
2. ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยเลียบคลองสหกรณ์ (สำย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำม
สัญญำเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2561 สิน้ สุดสัญญำ 25 มกรำคม
2562 วงเงินในสัญญำจ้ำง 21,265,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง
จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยเศรษฐำ บุตรหนู ดำเนินกำรตอกเสำเข็มสะพำน ได้ทั้งหมด
5 แห่ง, ลงวัสดุคัดเลือก และวำงท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง ผลงำนที่ได้ 17%
3. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย สัญญำเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561
สิ้นสุดสัญญำ 8 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 3,993,000 บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้ำง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรตีเส้น
จรำจร ผลงำนที่ได้ 96 %
4. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลองหลวง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3
ตำบลบ้ำนบ่อ สัญญำเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ
13 ตุลำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,220,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย
ขนส่ง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรลงวัสดุหินคลุก ปรับเกรด
บด อัด ผลงำนที่ได้ 6%
5. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำย พระรำม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชำ)
หมู่ที่ 4 ตำบลนำดี สัญญำเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2561 สิ้นสุด
สัญญำ 15 ตุลำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 10,890,000บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท
ที.ดี.ดี. ก่อสร้ำง จำกัดผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรขุดรื้อรำงระบำย
น้ำคอนกรีตของเดิม ผลงำนที่ได้ 4%
6. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยสุชัย เริ่มจำกแยกถนนพระรำม 2
ตำบลมหำชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่ำทรำย สัญญำเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 13 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง
4,900,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนำกำร จำกัด ผู้ควบคุมงำน
นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ดำเนินกำรผู้รับจ้ำงหยุดงำนเนื่องจำกติดปัญหำงำนวำงท่อระบำยน้ำ
7. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลองตำเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลอง
มะเดื่อ สัญญำเลขที่ 121/2561 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 28
กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,800,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. โชคทรงพล
ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ดำเนินกำรเทคอนกรีตผิวจรำจร ผลงำนที่ 53%
8. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ สัญญำเลขที่
131/2561 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 9 กรกฎำคม 2561 วงเงิน
ในสัญญำจ้ำง 4,568,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. นครชัยกำรช่ำงผู้ควบคุมงำน
นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงหยุดงำนเนื่องจำกพื้นที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงไม่ตรงตำมแบบ
9. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยหลักสอง - รำงสำยบัว ตำบล
หลักสอง สัญญำเลขที่ 129/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 8
กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,985,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. เจ วี ซี
ก่อสร้ำง ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลงำนที่ 100%
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10. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดรำษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)
ตำบลคลองมะเดื่อ สัญญำเลขที่ 98/2561 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2561 สิ้นสุด
สัญญำ 11 พฤษภำคม 2561วงเงินในสัญญำจ้ำง 825,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลงำนที่ 100%
11. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยหลังวัดนำงสำวถึงแยกวิรุณ
รำษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำไม้ สัญญำเลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2561
สิ้นสุดสัญญำ 24 กันยำยน 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 7,550,๐๐๐บำท
ผู้รับจ้ำง บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยธัญประเสริฐ
ทัศนีย์ไตรเทพ ดำเนินกำรขุดรื้อรำงระบำยน้ำเดิมและบ่อพัก, ผูกเหล็ก ประกอบแบบ
เทคอนกรีตบ่อพักและรำงวี ผลงำนที่ 20%
12. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเจริญพัฒนำ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนอง
สองห้อง สัญญำเลขที่ 133/2561 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 10
กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,250,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท รฐำ
คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ ดำเนินกำร ลงวัสดุ
หินคลุกพร้อมปรับเกรดบดอัด ผลงำนที่ 63%
13. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยแยกถนนพระรำม 2 -บ้ำนบำงพลี หมู่ที่
10 ตำบลบำงโทรัด สัญญำเลขที่ 123/2561 ลงวันที่ 2 เมษำยน สิ้นสุดสัญญำ 29
กันยำยน 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 15,970,000บำท ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
พรพจน์กำรโยธำ ผู้ควบคุมงำน นำยวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดำเนินกำรวำงท่อและบ่อพัก
ผลงำนที่ได้ 10%
15. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอย 1 ประชำร่วมใจพัฒนำ สค.3018
(บ้ำนวัดหนองนกไข่-บ้ำนคลองนำงนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ สัญญำเลขที่ 108/
2561 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 17 กรกฎำคม 2561 วงเงินใน
สัญญำจ้ำง 6,300,000บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด ผู้ควบคุมงำน
นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำร เทคอนกรีตผิวจรำจร ผลงำนที่ได้ 93%
16.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเข้ำโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม สัญญำ
เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 10 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 1,664,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด
ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำร เทคอนกรีตผิวจรำจร ผลงำนที่ได้ 85%
17.เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเชิดมหำชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบำงน้ำจืด
สัญญำเลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2561 สิน้ สุดสัญญำ 23 สิงหำคม
2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 10,408,335 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง
จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรรื้อผิวจรำจรที่ชำรุดพร้อมปรับ
พื้นที่เทคอนกรีต
18.ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเลียบคลองนำเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบล
นำโคก 164/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 21 กันยำยน 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,944,000บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด ผู้ควบคุมงำน
นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรทำระดับพร้อมปรับเกรดบดอัดชั้นพื้นทำงเดิม
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นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร SK park ประจำเดือนมิถุนำยน 2๕61 ดังนี้
* จำนวนผู้ใช้บริกำรในเดือนมิถุนำยน 2561 รวมทั้งสิ้น 4,262 คน
* จำนวนผู้สมัครสมำชิกในเดือนมิถุนำยน 2561 รวมทั้งสิ้น 8 คน
* จำนวนผู้ต่ออำยุสมำชิกในเดือนมิถุนำยน 2561 รวมทั้งสิ้น 27 คน
* ผู้สมัครสมำชิกและต่ออำยุในเดือนมิถุนำยน 2561 จำนวน 19 คน
* จำนวนสมำชิก ตั้งแต่เปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2554 ถึง
30 มิถุนำยน 2561 สมำชิกทั้งหมด 2,495 คน
* รำยรับประจำเดือนมิถุนำยน 2561 จำนวน 17,780 บำท ซึ่งได้นำส่ง
รำยได้ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน 2561
1. วันเสำร์ที่ 2 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “นมสำยรุ้ง”
2. วันอำทิตย์ที่ 3 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “เข็มขัดแปลงร่ำง
3. วันเสำร์ที่ 9 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ต้นไม้หรรษำ”
4. วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน 2561 กิจกรรรม “ดอกไม้เริงร่ง”
5. วันเสำร์ที่ 16 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ตุ๊กตำเริงระบำ”
6. วันอำทิตย์ที่ 17 มิถุนำยน 2561 กิจกรร “โมบำยลั้ลลำ”
7. วันเสำร์ที่ 23 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ รองแก้วแฟนซี”
8. วันอำทิตย์ที่ 24 มิถุนำยน 2561 กิจกรรม “ แม่เหล็กติดหนึบ”
- กิจกรรมที่ดำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม 2561
1. วันอำทิตย์ที่ 1 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “กิ๊บฟรุ้งฟริ้ง”
2. วันเสำร์ที่ 7 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “ปังแฟนซี”
3. วันอำทิตย์ 8 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “ เจ้ำเวหำ”
4. วันเสำร์ 14 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “กระถำงต้นไม้”
5. วันอำทิตย์ 15 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “ ดอกบัวบำน”
6 วันเสำร์ที่ 21 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “ โมบำยสำยรุ้ง”
7. วันอำทิตย์ที่ 22 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “พวงกุญแจ”
8. วันเสำร์ที่ 28 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “เทียนหอม”
9. วันอำทิตย์ที่ 29 กรกฎำคม 2561 กิจกรรม “เหมียวหง่ำว”
- กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่ำน”
* วันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดคลองครุ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
* วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดรำษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสำคร
- โครงกำรที่จะดำเนินกำรต่อไปในเดือนกรกฎำคม 2561
* วันที่ 21 - 24 กรกฎำคม 2561 โครงกำรอบรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัด
สมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณฯ พ.ศ. 2561 ณ วัดหลักสองรำษฎร์บำรุง
ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว
* วันที่ 23 กรกฎำคม 2561 โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ
- รำยรับประจำเดือนมิถุนำยน
* ค่ำสมัครสมำชิก – ต่ออำยุ จำนวน 6,600 บำท
* ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต
จำนวน 8,400 บำท

๑๐
* ค่ำปรับหนังสือล่ำช้ำ
จำนวน 2,570 บำท
* ค่ำถ่ำยเอกสำร
จำนวน 110 บำท
* ค่ำเช่ำห้องประชุม
จำนวน - บำท
* ค่ำดำเนินกำรหนังสือหำย
จำนวน 100 บำท
* รวมรำยรับประจำเดือนมิถุนำยน จำนวน 17,780 บำท
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน
มิถุนำยน 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรได้จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู โดยมีกำรตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พร้อมนิมนต์พระ 9 รูป มำบิณฑบำต
โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่บำตร พร้อมรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลและจัดพิธีไหว้
ครูโดยมีตัวแทนนักเรียนนำพำนดอกไม้ธูปเทียนมำสักกำระครูอำจำรย์ เพื่อให้นักเรียน
ได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครู ในภำคบ่ำยของวันเดียวกันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกำร
เลือกตั้งสภำนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน โดยมีกำรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสภำนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ ซึ่งเป็นพื้นฐำนในระบอบประชำธิปไตย
2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่จำกเทศบำลตำบลหลักห้ำมำจัด
กิจกรรมกำรคัดแยกขยะ โดยกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
นำขยะรีไซเคิลมำแลกของ พร้อมรับฟังข้อมูลกำรคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และลด
ปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ได้มำกที่สุด ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์อย่ำงมำก
3. เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 สมำคมช่ำงเสริมสวยจำกสมุทรสงครำมร้ำน
บอลบิวตี้มำสำธิตกำรตัดผมโดยใช้ปัตตำเลี่ยนให้เด็กนักเรียนได้ทรำบถึงขั้นตอนต่ำงๆ
สำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต และกิจกรรมกำรดองไข่เค็มด้วยสมุนไพร
ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โดยมีนำยบุญปรอท เจริญฤทธิ์ มำสำธิตขั้นตอน
พร้อมนำอุปกรณ์ที่หำได้ไม่ยำกและสำมำรถทำได้ง่ำยๆ ให้นักเรียนทดลองทำและ
สำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวสำมำรถสอดแทรกกำรลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่ำงมำก
4. เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรจัดกิจกรรม
วันต่อต้ำนยำเสพติด คณะครูและนักเรียนร่วมจัดขบวนพำเหรดเดินรณรงค์กำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติด โดยเดินขบวนในเขตชุมชนหมู่บ้ำนหมูทอด และเป็นกำรประชำสัมพันธ์
ให้ชำวบ้ำนคอยดูแลบุตรหลำนให้พ้นจำกปัญหำยำเสพติด และภำคบ่ำยของวันเดียวกัน
โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยคณะครูร่วมแต่งกำยด้วยชุดไทย เพื่อให้
นักเรียนได้ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำเกี่ยวกับสุนทรภู่ได้ทรำบถึงกลอนต่ำงๆ ที่ไพเรำะ
และกำรแข่งขันกำรเป่ำปี่นำนด้วยปำก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรักใน
วัฒนธรรมอันดีงำมของไทย รักในภำษำไทยและมีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ

นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนมิถุนำยน
2561 ดังนี้
1. วันที่ 13 - 15 มิถุนำยน 2561 ปฏิบัติกิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะ ณ วัดถ้ำ
สิงห์โตทอง จ.รำชุบรี เพื่อฝึกปฏิบัติตำมหลักคำสอนของศำสนำพุทธ และนำควำมรู้
ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๑๑
2. เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึง
ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องควำมกตัญญูกตเวที รวมถึง
กำรทำบุญเลี้ยงพระที่เชื่อว่ำจะให้ผู้ปฏิบัติมีควำมสุข ควำมเจริญและสำมำรถอุทิศบุญ
กุศลให้แก่ครูอำจำรย์ที่เคยมีบุญคุณสั่งสอนและล่วงลับไปแล้ว และในวันเดียวกันดุริยำงค์
ของโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยมร่วมขบวนแห่เจ้ำพ่อหลักเมืองในงำนประเพณีแห่เจ้ำ
พ่อ หลักเมืองสมุทรสำคร
3. เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำจัดกิจกรรมเล่ำ
ควำมรู้สู่พี่น้อง และกิจกรรมถำมตอบอกควำมรู้ เนื่องในวันสุนทรภู่กวีเอกแห่ง
รัตนโกสินทร์ และเป็นกวีโลกด้ำนนิทำนคำสอน และในวันเดียวกัน อบต.ท่ำไม้
จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 3
4. เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 จัดกิจกรรมเดินสวนสนำมเนื่องในวันคล้ำย
วันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทเด็จสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและร่วมบำเพ็ญประโยชน์
5. เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 คณะครูเดินทำงไปศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้และกำรบริหำรงำนในองค์กร ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เนื่องจำกเป็นโรงเรียนที่ประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำ มีนักเรียนสอบ O – NET
ได้คะแนนเต็มบำงวิชำ ปีละ 20 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอน English Program และห้องพิเศษคณิตศำสตร์
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลกำรดำเนินงำนกองพัสดุและทรัพย์สินประจำเดือนพฤษภำคม 2561
- ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรเงินค้ำงจ่ำย เงินสะสมและโครงกำรตำมข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมำณ 2561 จำนวน 46 โครงกำร
1. ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
1 โครงกำร
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมสัญญำ
22 โครงกำร
3. ขำยเอกสำร
1 โครงกำร
4. ยกเลิกประกำศ E- bidding
1 โครงกำร
5. แจ้งกองช่ำงจัดทำรำคำกลำง (CD)
7 โครงกำร
6. แจ้งกองช่ำงกำหนดรำคำกลำง
7 โครงกำร
7. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินกำร
4 โครงกำร

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองกำรเจ้ำหน้ำที่ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบเดือนพฤษภำคม 2561
- รำยงำนผลกำรประชุม ก.จ.จ.สมุทรสำคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๑ วันอังคำรที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
* เห็นชอบ ร่ำงประกำศ ก.จ.จ.สมุทรสำคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก เพื่อพิจำรณำรับโอนข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- โครงกำร/ กิจกรรมที่ดำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน 2561
1. โครงกำรเสริมสร้ำง สุขภำพ กำย ใจกิจกรรม Dance for Health ณ บริเวณ
หน้ำสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ในวันพุธเวลำ 15.30 - 16.30 น.

๑๒
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และบุคลำกรกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำน “บทบำทขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับกำร
พัฒนำท้องถิ่น”วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อุทยำนกำรเรียนรู้
สมุทรสำครและวันที่ 1 – 3 กรกฎำคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
* กำรศึกษำดูงำน เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะ ณ ชุมชนบ้ำนหนองสะแกกวน
ต. โนนดินแดง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์
* กำรศึกษำดูงำน นโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
* กำรศึกษำดูงำน กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ณ โรงเรียนหนอง
ขมำรวิทยำคม อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์
* กำรประชุมสรุปบทเรียนที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำน
- เรื่องประชำสัมพันธ์
* ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดตำก กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
รำยหนึ่งออกจำกรำชกำร เนื่องจำกได้กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนละทิ้ง
หน้ำที่รำชกำรในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรอีก “ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร”
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ในกรณีที่ข้ำรำชกำรยื่นใบลำออก แต่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ลำออก ถือว่ำเป็น
ควำมผิดทำงวินัย อำจจะถูกไล่ออกจำกรำชกำรทำให้เสียประวัติได้ ฉะนั้น เมื่อยื่น
หนังสือขอลำออกแล้ว จะต้องรออนุญำตให้ลำออกได้เสียก่อน

นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภำยใน ขอรำยงำนแผนกำรตรวจสอบ ประจำเดือน
กรกฎำคม 2561 จำนวน 2 เรื่อง
1. ฎีกำจัดซือ้ จัดจ้ำง โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพำะเจำะจงของทุกส่วนรำชกำร
2. รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
- งำนที่อยู่ระหว่ำงตรวจสอบจำนวน 5 เรื่อง
1. ฎีกำเบิกจ่ำยเงินรำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
2. ฎีกำจัดซื้อจัดจ้ำง, รำยรับ, รำยจ่ำย และรำยงำนทำงกำรเงินของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสำคร
3. กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและกำรใช้รถส่วนกลำง
4. กำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
5. กำรยืมเงินทดรองรำชกำรและกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
- งำนที่อยู่ระหว่ำงสรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนให้ทรำบ จำนวน 1 เรื่อง
* กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- งำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ในเดือน มิถุนำยน 2561 จำนวน 1 เรื่อง
* กำรจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญำและกำรเบิกจ่ำยคืนหลักประกันสัญญำ

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
1. เน้นย้ำมำตรกำรประหยัดพลังงำน ขอฝำกทุกท่ำนเรำยังคงปฏิบัติเป็นแนวทำง
อย่ำงต่อเนื่องอยู่ เพรำะเป็นตัวชี้วัดของกำรประเมินผู้บริหำรด้วย โดยเฉพำะเรื่อง
ไฟฟ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมำก จึงต้อ งขอควำมรวมมือจำกทุกท่ำน
2. เรื่องพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอทำควำมเข้ำใน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ เมื่อท่ำนนำยกฯ ได้ลงนำมในคำสั่งของกองพัสดุแล้ว บุคคลที่มี ชื่อ
ตำมคำสั่งให้ดำเนินกำรในคณะต่ำงๆ ก็แล้วแต่ ขอฝำกไปศึกษำรำยละเอียดในภำรกิจ
หรืออำนำจหน้ำที่ในคณะกรรมกำรชุดนั้นด้วย เนื่องจำกมีรำยละเอียดเกิดขึ้นใหม่ใน
หลำยหัวข้อ เริ่มต้นตั้งแต่กำรกำหนดรำคำกลำง กำรกำหนด TOR กรรมกำร
พิจำรณำผลและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ หรือช่ำงควบคุมงำน โดยเฉพำะ
กรรมกำรตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงำน มีรำยละเอียดหลำยเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ำมำ
จำกของเดิม เช่น กำรตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงำนของผู้รับจ้ำง โดยต้องเป็น
ไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร รวมถึงกำรรำยงำนงวดงำนต้องเป็นไปตำมที่กำหนด
3. ในเดือนกรกฎำคมจังหวัดมี แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับภำรกิจ ของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และศำสนำ โดยในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 จะมีพิธีต่ำงๆ ในช่วง
เช้ำพิธีทำบุญตักบำตรที่บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัด ในช่วงต่อมำจะเป็นพิธีถวำย
พระพรบริเวณลำนสำครบุรี และในช่วงเย็นจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรมงคล
จึงขอควำมร่วมมือทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.

- เรื่องกำรประหยัดพลังงำนที่ปลัดฯ พูดไว้เมื่อสักครู่ โดยเฉพำะกำรใช้ไฟฟ้ำ
กระติกน้ำร้อนจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ไฟมำกที่สุด และเรื่องระเบียบพัสดุที่มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขอให้ศึกษำหน้ำที่ของตัวเองให้ดี ซึ่งเป็น
เรื่องที่สำคัญมำก โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้ให้มาก

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องกำรอยู่เวรยำมฯ และกำรตรวจเวรยำมฯ เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้อง
ปฏิบัติตำมคำสั่งอย่ำงเคร่งครัด เพรำะมิฉะนั้นจะมีควำมผิดทำงวินัยได้
- เรื่องวินัยข้ำรำชกำร ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้นำเสนอในที่ประชุมเป็นประจำ
ทุกเดือน เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องศึกษำให้ละเอียดว่ำวินัยข้ำรำชกำรมีอะไรบ้ำง
เรื่องใดสำมำรถทำได้ เรื่องใดทำแล้วเป็นควำมผิด เพื่อ ใช้เป็นคู่มือในกำรทำงำนได้
อย่ำงถูกต้อง
- ควำมตั้งใจในกำรทำงำน โดยเฉพำะในปีงบประมำณนี้เหลืออีกเพียงสองเดือนจะ
หมดปีงบประมำณแล้ว ผลกำรเบิกจ่ำยยังได้เพียงร้อยละ 20 กว่ำเท่ำนั้น จึงขอฝำกให้
ทุกท่ำนช่วยกันตั้งใจทำงำนด้วยควำมรวดเร็วและรอบคอบ

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์
- ท่ำนนำยกฯ ฝำกขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมขบวนแห่
เลขานุการนายก อบจ.สค. เจ้ำพ่อหลักเมืองสมุทรสำคร ซึ่งปีนี้ขบวนของ อบจ. มีควำมสวยงำมมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและได้รับคำชื่นชมอย่ำงมำก
- เรื่องกำรประหยัดพลังงำน ได้เห็นตัวเลขจำกที่กองคลังรำยงำนในระบบมีจำนวน
เกินจำกค่ำมำตรฐำนที่ตั้งไว้ ซึ่งอยู่ในเรื่องกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น ดังนั้นคงต้อง
มีกำรมำพูดคุยกันในเรื่องนี้ โดยต้องนำเรื่องค่ำไฟฟ้ำมำใช้ในกำรประเมินกับทุกท่ำด้วย

๑๔
และเพื่อเป็นกำรช่วยกันประหยัดพลังงำน จึงได้มีแนวคิดว่ำจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
OTOP เป็นทีท่ ำนอำหำรของทุกท่ำนและมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำไว้อำนวยควำมสะดวกหรือไว้
สำหรับพักผ่อนในช่วงพักเที่ยง
- ผลกำรเบิกจ่ำยของ อบจ. ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 26.77 ยังไม่ถึง50% จึงต้องขอ
ฝำกท่ำนปลัดฯและทุกๆท่ำนด้วยว่ำ ในไตรมำสที่ 4 อยำกให้ผลกำรเบิกจ่ำยให้ได้ถึง
ร้อยละ 50 - 60 ขึ้นไป และขอให้ไปดูว่ำโครงกำร/กิจกรรมใดบ้ำงที่จะสำมำรถรีบเร่ง
ดำเนินกำรได้ โครงกำรก่อสร้ำงมีหลำยโครงกำรที่ผู้มีรับจ้ำงได้เข้ำดำเนินกำรแล้วและ
มีควำมคืบหน้ำของงำนเป็นระยะ แต่อำจจะมีบำงส่วนที่ยังมีปัญหำอยู่ จึงขอฝำกให้
คณะ กรรมกำรหรือช่ำงคุมงำนของแต่โครงกำรให้รีบเร่งช่วยดำเนินกำรและนำปัญหำ
มำพูดคุยกันในคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงหรือช่ำงคุมงำนและผู้รับจ้ำง เพื่อหำข้อสรุป
ให้ได้ โดยระเบียบพัสดุฉบับใหม่หำกมีกำรแก้ไขปริมำณงำนถึงแม้จะไม่ได้ตัดลดวงเงิน
ก็ตำมจะต้องมีกำรนำเรื่องเข้ำสภำฯ ซึ่งก็จะทำให้งานล่าช้าลงไปอีก จึงขอให้ช่วยดูใน
เรื่องของเงื่อนเวลำในกำรดำเนินกำรด้วย
- เรื่องจอโปรเจคเตอร์ห้องประชุม ฝำกให้สำนักปลัดฯ ช่วยไปดูว่ำจะมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร เพื่อให้ภำพมีควำมคมชัดมำกขึ้น และเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรนำเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวสรัญญำ เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวมนสิชำ โฉมฉำย)
หัวหน้ำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 8/๒๕61
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- ขอแนะนำข้ำรำชกำรรับโอนผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ดำรงตำแหน่งสำยงำน
ผู้บริหำร จำนวน 1 รำย ได้แก่ นำยพูลศักดิ์ บุเกตุ หัวหน้ำฝ่ำยเครื่องจักรกล
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) กองช่ำง สังกัด อบจ.กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ มำ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง นักบริหำรงำนช่ำงระดับกลำง กองช่ำง สังกัด
อบจ.สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร โดยเริ่มปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม
2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- อบจ.สมุทรสำคร ยินดีต้อนรับผู้อำนวยกำรกองช่ำงท่ำนใหม่ ขอให้ท่ำน
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ตำมข้อเสนอแนะของผู้บริหำร และเพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่วำงไว้
- กำรสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของข้ำรำชกำร อบจ. คือมำรดำของรองปลัดฯ (2)
และบิดำของ ผอ.กองคลัง ต้องขอแสดงควำมเสียใจกับทั้ง 2 ท่ำนด้วย
- เรื่องจิตอำสำเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำง ทุกท่ำนที่เป็น
จิตอำสำควรต้องทรำบไว้ด้วย สักครู่จะให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมในหลักกำรไปก่อน ทั้งนี้ หำกท่ำนใด
มีข้อควำมแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ำยเลขำฯ สำนักปลัดฯ
- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในกำรประชุมกรมกำรจังหวัดฯ มีเรื่องสำคัญที่แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
คือผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด สิ้นไตรมำสที่ 3 ภำพรวมของจังหวัด
ตั้งเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยอยู่ที่ร้อยละ 81.39 ซึ่งจังหวัดเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 70
- กำรประชุมผู้บริหำรและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสำคร
มีเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมจิตอำสำ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2561 กำรปลูกป่ำชำยเลน
และกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยในส่วนของ อบจ. มีภำรกิจเสริม
คือ กิจกรรมจิตอำสำที่ไปร่วมกันทำควำมสะอำดบริเวณถนนเอกชัย และกิจกรรม
ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 ซึ่งหลำยท่ำนก็ได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย

๒
2. นำยเทพประสิทธิ์ วงศ์ท่ำเรือ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ฝำกเรื่องโครงกำร
จิตอำสำพัฒนำลำน้ำในคลองชลประทำนดี 7 ซึง่ พื้นที่เริ่มดำเนินกำรคือกลุ่มบ้ำน
คลองแค ในพื้นที่ของ อบต.หลักสำม โดยกำรกำจัดผักตบชวำให้สะอำด และกำร
เลี้ยงปลำ โดยต้องกำรให้มีกำรขยำยผลต่อเนื่องไปถึงพื้นที่ อบต.สวนส้ม อบต.
อำแพง และ อบต.ชัยมงคล ด้วย
3. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม
รำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 12 สิงหำคม 2561 โดยจะมีภำรกิจคล้ำยกับวันที่ 28
กรกฎำคม 2561 ในช่วงเช้ำจะมีพิธีทำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ช่วงสำย
จะเป็นพิธีถวำยพระพรเฉลิมพระเกียรติ และในช่วงเย็นจะเป็นพิธีจุดเทียนถวำย
พระพรชัยมงคล ซึง่ เป็นกิจกรรมที่ทุกท่ำนต้องให้ควำมสำคัญด้วย
4. เรื่องกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
และแต่งตั้งใหม่ ไม่ควรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ หรือคณะกรรมกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
5. ขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำดำเนินกำรตำมมำตรกำรสำคัญในกำรป้องกัน
ควบคุมโรคมือ เท้ำ ปำกเปื่อย ในช่วงฤดูกำลระบำด โดยขอให้สถำนศึกษำปฏิบัติ
ตำมแนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุข ขอฝำกโรงเรียนทั้ง 2 แห่งด้วย
6. กำรขับเคลื่อนโครงกำรแม่บ้ำนมหำดไทย ร่วมใจ ลดปริมำณและคัดแยก
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยฝำกให้ผู้บริหำรของ อปท. เป็นแบบอย่ำง
และขยำยผลไปจนถึงเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดด้วย
7. โครงกำรมือถือเก่ำไป ชีวิตใหม่มำ เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เป็นโครงกำรของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งเป็น กำรขยำยโครงกำรออกไปจนถึงเดือนสิงหำคม
2561 โดยนำมือถือเก่ำไปแลกได้ที่ สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อนำ
เงินไปพัฒนำศูนย์เด็กเล็กที่ยำกไร้
8. ข้อสั่งกำรจำกกำรประชุมชี้แจงแนวทำงผ่ำนระบบ Video Conference
เพื่อรำยงำนผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
กระทรวงมหำดไทย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องที่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดฝำกไว้คือ เรื่องกำรทูลเกล้ำเรื่องร้องเรียนของประชำชน โดยขอให้ อปท.
ให้ควำมสำคัญกับเรื่องร้องเรียนของประชำชนเป็นเรื่องแรก และแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะส่งเรื่องไปที่จังหวัด
9. ติดตำมเร่งรัดงำนตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนโยบำยรัฐบำลควำม
ก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ อบจ.
ที่ได้รับมอบภำรกิจในเรื่องของเสียอันตรำยชุมชน โดยมีกำรทำยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำจังหวัดอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะโรงงำน และขยะ
ของเสียอันตรำยชุมชน หลังจำกที่แผนแม่บทออกแล้ว อบจ.ได้มีกำรดำเนินกิจกรรม
ในกำรให้ควำมรู้ในหลำยเรื่องด้วยกัน ซึ่งจะมีกำรประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 สิงหำคม
2561

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สำนักปลัดฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนสิงหำคม 2561 ดังนี้
- แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถวำยควำมเคำรพ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
สมเด็จพระรำชินี พระบรมวงศำนุวงศ์ และพระรำชวงศ์ สำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำย
พลเรือน ดังนี้
1. กำรถวำยควำมเคำรพสำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนชำย
1.1 กำรถวำยคำนับ ให้ยืนตรงขำชิด ปลำยเท้ำแยกพองำม มือทั้งสอง
แนบลำตัว ค้อมลำตัวพอประมำณ พร้อมก้มศีรษะลง และตั้ง
ศีรษะโดยเงยหน้ำขึ้นช้ำๆ พร้อมตั้งลำตัวจนตั้งอยู่ในท่ำตรง
1.2 กำรทำวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
และสวมหมวก โดยให้ยืนตรงขำชิด ปลำยเท้ำแยกพองำม แล้ว
ทำวันทยหัตถ์ หำกเป็นกำรแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
แต่ไม่สวมหมวกให้ใช้วิธีกำรถวำยคำนับ
2. กำรถวำยควำมเคำรพสำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนหญิง
2.1 กำรถอนสำยบัว ให้ยืนตรง หันหน้้าไปทางที่ประทับ้ให้เท้าขวา
้้้้้้้้้้้้้้้้้เป็นหลัก้ชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่
2.2 ย่อตัวให้ต่ำลงช้ำๆ แต่อย่ำให้ถึงพื้น ขณะที่ชักเท้ำซ้ำย ให้ยกมือ
ทั้งสองขึ้นวำงประสำนกันบนหน้ำขำเหนือเข่ำ โดยใช้มือขวำทับ
มือซ้ำย (โดยหงำยมือซ้ำยและคว่ำมือขวำลง)
2.3 ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสำยตำลง
2.4 เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้ำงลำตัว
3. กำรทำวันทยหัตถ์ ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
และสวมหมวก โดยให้ยืนตรงขำชิด ปลำยเท้ำแยกพองำม และทำ
วันทยหัตถ์ หำกเป็นกำรแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน แต่ไม่มี
หมวก ให้ใช้วิธีกำรถอนสำยบัว
ซึ่งกำรถวำยควำมเคำรพดังกล่ำวให้สำหรับกำรถวำยควำมเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์ พระบรมสำทิสลักษณ์หรือพระบรมรูป หรือกำรถวำยรำช
สักกำระพระบรมรำชำนุสรณ์
- โครงกำร/กิจกรรมที่จะดำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2561
* เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
ในรัชกำลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2561 จังหวัด
สมุทรสำครจึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำร พนักงำน ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสำคร ร่วมลงนำมถวำยพระพร และแต่งกำยด้วยเสื้อฟ้ำตลอดเดือนสิงหำคม 2561
* โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนจังหวัดสมุทรสำคร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 17 สิงหำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่
รำษฎร์สโมสร

๔
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.

- ขอเพิ่มเติมเรื่องกำรถวำยควำมเคำรพคือต้องยืนตรง และกำรโค้งคำนับต้องโค้ง
ตั้งแต่เอว จึงจะถูกต้อง

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจกำรสภำฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนกรกฎำคม 2561
1. โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อบจ.
ภำคกลำง ในกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎำคม
2561 ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2. กิจกรรมวิชำของพ่อ สำนต่อปรัชญำพอเพียง ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ำนของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561
3. กิจกรรมเรียนรู้วิถีประชำธิปไตย เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ณ โรงเรียน
วัดนำงสำว
4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนำประชำธิปไตย เมื่อวันที่
2 - 3 สิงหำคม 2561 ณ รีสอร์ทสวนนพรัตน์ ต.บ้ำนปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงครำม
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรต่อในเดือนสิงหำคม 2561
* โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์และอำคำรเรียนโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม
ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร ในวันที่ 26 สิงหำคม 2561
- ประธำนสภำฯ อบจ.สค. ประกำศเรียกประชุมสภำฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม
2561 ถึงวันที่ 14 กันยำยน 2561 ส่วนรำชกำรใดที่ต้องกำรขอบรรจุญัตติหรือ
เรื่องต่ำงๆ เข้้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ้ให้รีบเสนอเรื่องหรือญัตติพร้อม
เอกสารส่งให้กองกิจการสภาฯ้เพื่อนาเสนอต่อประธานสภาฯ้พิจารณาบรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมต่อไป

นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในเดือนกรกฎำคม 2561 ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมกำรติด ตำมตรวจสอบประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่
6 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมสำครบุรี (ชั้น 4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสำคร
2. ประชุมร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2562 ในวันที่ 13
กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
3. ประชุมคณะทำงำนพิจำรณำโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร ในวันที่ 13,26 กรกฎำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
4. เข้ำร่วมประชุมเรื่อง “กำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำเพื่อคืนปูม้ำสู่ทะเลไทย”
ในวันที่ 16-17 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ทหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. ประชุมพิจำรณำโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมสำครบุรี ชั้น 4 องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
6.ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรสำคร ในวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร

๕
7. สรุปผลกำรลงพื้นที่ตรวจติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรจ้ำง
บุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนฯประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (โครงกำรครู
อัตรำจ้ำง) ในระหว่ำงวันที่ 16-25 กรกฎำคม 2561 โดยลงพื้นที่โรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรสำคร ดังนี้
* อำเภอเมืองสมุทรสำคร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำสมุทรสำคร จำนวน 10 โรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน
* อำเภอกระทุ่มแบน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำสมุทรสำคร จำนวน 5 โรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเขต 10 จำนวน 1 โรงเรียน
* อำเภอบ้ำนแพ้ว
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ประถมศึกษำสมุทรสำคร จำนวน 6 โรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน
รวมทั้งหมด จำนวน 27 โรงเรียน
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรต่อไป
* ในวันที่ 7 สิงหำคม 2561 จะมีกำรจัดประชำคมระดับอำเภอ โดยในช่วงเช้ำ
จะเป็นกำรประชำคมของอำเภอบ้ำนแพ้ว มีพิธีเปิดในเวลำ 09.30 น. ในช่วงบ่ำย
จะเป็นกำรประชำคมอำเภอกระทุ่มแบน มีพิธีเปิดในเวลำ 14.00 น.
* ในวันที่ 8 สิงหำคม 2561 เป็นกำรประชำคมของอำเภอเมืองสมุทรสำคร
* ในวันที่ 9 สิงหำคม 2561 โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรม
ประชำรัฐร่วมใจปลูกป่ำ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตพิ์ ระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำสเฉลิม
พระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2561
* ในวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ อบจ. และ
ประชำคมจังหวัด เพื่อพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เวลำ 09.30 น.
นางอุษณีย์ จันทรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
แทน ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังนี้
- รำยรับตำมงบประมำณเดือนกรกฎำคม 2561
* หมวดภำษีอำกร 6,324,361.13 บำท ,หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับฯ
53,717 บำท , หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 866,327.94 บำท , หมวดเงินอุดหนุน
20,187,763 บำท , รำยได้จำกทุน 332,000 บำท , หมวดภำษีจัดสรร
32,056,742.75 บำท รวมทั้งสิ้น 60,745,712.82 บำท
- รำยจ่ำยตำมงบประมำณเดือนกรกฎำคม 2561
* งบกลำง 433,949.75 บำท , งบบุคลำกร 8,609,026.13 บำท,
ค่ำตอบแทน 6,653,370 บำท ,หมวดค่ำใช้สอย 2,732,793.60 บำท ,
ค่ำวัสดุ 941,098.69 บำท , หมวดสำธำรณูปโภค 627,533.75 บำท,
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 13,000 บำท ,หมวดค่ำที่ดิน 4,097,993 บำท
,หมวดเงินอุดหนุน 2,319,460 บำท รวมทั้งสิ้น 26,428,224.92 บำท
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- รำยจ่ำยนอกงบประมำณเดือนกรกฎำคม 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 330,210 บำท ,เงินรับฝำก 395,661.71 บำท
เจ้ำหนี้เงินสะสม 1,037,656.67 บำท ,รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 12,129,660.62 บำท,
ลูกหนี้เงินสะสม 3,960,531.43 บำท , เงินกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ
1,076,222.67 บำท รวมทั้งสิ้น 18,929,883.10 บำท
- สรุปรำยรับ - จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – กรกฎำคม 2561
* ประมำณกำรรำยรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 856,070,8796.37 บำท คิดเป็นร้อยละ 107.1 %
* ประมำณกำรรำยจ่ำยตั้งไว้ 800,000,000 บำท รวมรำยจ่ำยตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 247,690,699.53 บำท คิดเป็นร้อยละ 30.96 %
- สรุปรำยรับ - จ่ำย ตำมงบประมำณเดือนตุลำคม 2560 – กรกฎำคม 2561
* แยกเป็น งบประจำ จำนวน 407,774,500 บำท จ่ำยจริง
236,913,055.53 บำท คิดเป็น 58.10 %
* งบลงทุน จำนวน 399,225,500 บำท จ่ำยจริง 10,777,644 บำท
คิดเป็น 2.75 เทียบเดือนกรกฎำคม 2560 งบลงทุน 399,841,100 บำท
จ่ำยจริง 130,096,054.30 บำท คิดเป็น 32.54 %
- รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย เดือนตุลำคม 2560 – กรกฎำคม 2561
* รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย จำนวน 354,509,263.23 บำท เบิกจ่ำยถึงวันที่
31 กรกฎำคม 2561 จำนวน 172,935,431.08 บำท คิดเป็นร้อยละ 48.78
คงเหลือ จำนวน 181,573,832.15
- ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ รำยได้ที่ อบจ. จัดเก็บเองในปีงบประมำณ 2561
ซึ่งประกอบด้วยค่ำธรรมเนียม อบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม มีผู้ประกอบกำรทั้งสิ้น
40 รำย ชำระแล้ว 35 รำย เป็นเงิน 3,717 บำท ค้ำงชำระ 5 รำย ภำษีบำรุง
อบจ. จำกกำรค้ำปลีกน้ำมัน มีผู้ประกอบกำรทั้งสิ้น 151 รำย ชำระแล้ว 132 รำย
เป็นเงิน 1,536,000 เศษ ค้ำงชำระ 19 รำย ภำษีบำรุงจำกค้ำปลีกยำสูบ มี
ผู้ประกอบกำรทั้งสิ้น 43 รำย ชำระแล้ว ครบแล้ว เป็นเงิน 4,787,000 เศษ
นายพูลศักดิ์ บุเกตุ
ผอ.กองช่าง

- กองช่ำงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเดือนกรกฎำคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงำนในช่วงระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2561
1. ขุดตักดินเสริมคันโดยรอบแปลงสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภำยในบริเวณ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขำม พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกขำม
เป็นเวลำ 10 วัน
2. ขุดลอกวัชพืชในร่องระบำยน้ำริมถนนทำงเข้ำชุมชนซอยบ่อนไก่ พื้นที่หมู่
ที่ ๖ ตำบลท่ำทรำย เป็นเวลำ 3 วัน
3. เกลี่ยปรับพื้นที่พร้อมกดเสำเข็ม ภำยในโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรำรำม
เป็นเวลำ 2 วัน
4. เกลี่ยปรับพื้นที่ลำนจอดรถและลำนจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำของ
วัดโรงเข้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ เป็นเวลำ 1 วัน
5. ขุดรื้อผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนทำงหลวงหมำยเลข ๓๗๕ ตอน
บ้ำนบ่อ - พระประโทน ที่ กม.๙ + ๓๐๐ ด้ำนขวำทำง พื้นที่อำเภอบ้ำนแพ้ว

๗
เป็นเวลำ 1 วัน
6. ขุดตักพร้อมขนถ่ำยกำกยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อนำไปปรับภูมิทัศน์
ภำยในโรงเรียนวัดรำษฎร์ธรรมำรำม จำนวน 2 วัน
7. ตัดหญ้ำไหล่ทำงถนนในเขตพื้นที่ตำบลบำงโทรัด จำนวน 15 วัน
8. ติดตั้งป้ำยและทำควำมสะอำดใต้หลังคำอำคำรอเนกประสงค์ ภำยในวัด
สำมัคคีศรัทธำรำม (วัดโกรกกรำกใน) จำนวน 1 วัน
9. บรรทุกโต๊ะพลำสติก จำกวัดเจษฎำรำม พระอำรำมหลวง ตำบลมหำชัย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสำคร ไปซ่อมแซม ณ วัดโรงเข้ จำนวน 1 วัน
10. เกลี่ยปรับพื้นที่ สำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรม “ปลูกป่ำชำยเลนเนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑” บริเวณพื้นที่
ป่ำชำยเลนหมู่ที่ ๖ ตำบลบำงหญ้ำแพรก จำนวน 1 วัน
11. ขุดตักกำกยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภำยในหมวดทำงหลวงบำงโทรัดไป
ซ่อมแซมถนนบ้ำนรำงสำยบัว จำนวน 1 วัน
12. ขุดตักกำกยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมวดทำงหลวงบำงโทรัด
มำยังสนำมกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร จำนวน 1 วัน
13. ตัดหญ้ำไหล่ทำงถนนทำงเข้ำแปลงปลูกป่ำชำยเลน ตำบลบำงหญ้ำแพรก
จำนวน 2 วัน
14. บรรทุกอุปกรณ์ในกำรติดตั้งเวที สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ จำก
ศูนย์เครื่องจักรกลฯสมุทรสำคร มำยังบริเวณลำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร
จำนวน 1 วัน
- งำนบรรเทำสำธำรณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2561)
1. ล้ำงทำควำมสะอำดถนนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชำชนในเขตพื้นที่หมู่ที่
๓,๖ ตำบลท่ำทรำย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ในวันที่
๒๕ - ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑
2. ให้กำรสนับสนุนรถยนต์สุขำเคลื่อนที่แก่วัด ประชำชน หน่วยงำนรำชกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรต่ำงๆ ที่ได้ขอใช้บริกำร จำนวน ๘ แห่ง
รวมเป็นเวลำ ๘ วัน
- โครงกำรก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครข้อมูล ณ วัน
ศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561
1. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบล
บำงกระเจ้ำ สัญญำเลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ
25 สิงหำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 7,900,000 บำท ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด ชินกฤตโชคชัย ผู้ควบคุมงำนนำยเศรษฐำ บุตรหนู ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลงำนที่ได้ 100%
2. ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยเลียบคลองสหกรณ์ (สำย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำม
สัญญำเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2561 สิน้ สุดสัญญำ 25 มกรำคม
2562 วงเงินในสัญญำจ้ำง 21,265,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง
จำกัดผู้ควบคุมงำน นำยเศรษฐำ บุตรหนู ดำเนินกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. แล้ว
เสร็จ จำนวน 1 แห่ง เทคอนกรีตกำแพงกันดินสะพำนแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง
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ผูกเหล็กหูช้ำงกำแพงกันดิน จำนวน 1 แห่ง ผลงำนที่ได้ 25%
3. ก่อสร้ำงถนน คสล. เลียบคลองแครำย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแครำย เชื่อมหมู่ที่
12,6 ตำบลสวนหลวง (ระยะที่ 2) สัญญำเลขที่ 180/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน
2561 สิ้นสุดสัญญำ 14 มกรำคม 2562 วงเงินในสัญญำจ้ำง 22,038,000.บำท
ผู้รับจ้ำง บริษัท คลังทองศิริ จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยเศรษฐำ บุตรหนู ดำเนินกำร
วำงท่อระบำยน้ำและบ่อพัก, ทำบ่อพักปำกบ่อ ผลงำนที่ได้ 15%
4. ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบำงยำง
สัญญำเลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 26 เมษำยน 2561สิ้นสุดสัญญำ 24 สิงหำคม
2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 1,148,000 บำท ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชค
นำคะวโรผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรตอกเสำเข็มสะพำน ผลงำน
ที่ได้ 10%
5. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลองหลวง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3
ตำบลบ้ำนบ่อ สัญญำเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ
13 ตุลำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,220,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำ
ชัยขนส่ง จำกัดผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรเทคอนกรีตผิวจรำจร
ผลงำนที่ได้ 15%
6. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยพระรำม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชำ)
หมู่ที่ 4 ตำบลนำดี สัญญำเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2561 สิ้นสุด
สัญญำ 15 ตุลำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 10,890,000 บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้ำง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยฉัตรชัย แจ่มใส ดำเนินกำรขุดดิน
ผูกเหล็กเสริมคอนกรีตรำงระบำยน้ำ ผลงำนที่ได้ 13%
7. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยหลังวัดนำงสำวถึงแยกวิรุณรำษฎร์
หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำไม้ สัญญำเลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2561 สิ้นสุด
สัญญำ 24 กันยำยน 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 7,550,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท
พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ
ดำเนินกำร ขุดวำงท่อ พร้อมต่อปำกบ่อพัก , ขุดลอกทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ำ
ผลงำนที่ 25%
8. ก่อสร้ำงรั้วเหล็กภำยในสนำมกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร สัญญำเลขที่ 94/
2561 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 2 พฤศจิกำยน 2561 วงเงิน
ในสัญญำจ้ำง 983,33๐ บำท ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี บี พี โปรดักส์
ผู้ควบคุมงำน นำยธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ ดำเนินกำรตัดเหล็ก ผูกเหล็กฐำนรำก
ผลงำนที่ 1%
9. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเจริญพัฒนำ หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนอง
สองห้อง สัญญำเลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 10
กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,250,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท รฐำ
คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ ผลงำนที่ 100%
10. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยแยกถนนพระรำม 2 -บ้ำนบำงพลี
หมู่ที่ 10 ตำบลบำงโทรัด สัญญำเลขที่ 123/2561 ลงวันที่ 2 เมษำยน สิ้นสุด
สัญญำ 29 กันยำยน 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 15,970,000 บำท ผู้รับจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วน จำกัด พรพจน์กำรโยธำ ผู้ควบคุมงำน นำยวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดำเนินกำร
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เทคอนกรีตรำงวี, ลงวัสดุหินคลุกปรับพื้น พร้อมทำกำรบดอัดผลงำนที่ 43%
11. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นำจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย สัญญำเลขที่ 128/2561 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2561
สิ้นสุดสัญญำ 4 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 2,434,000 บำท ผู้รับจ้ำง
บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้ำง จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรวำง
ท่อและบ่อพัก พร้อมต่อปำกบ่อพักแล้วเสร็จ ผลงำนที่ได้ 40%
12.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยซอย 1 ประชำร่วมใจพัฒนำ สค.
3018 (บ้ำนวัดหนองนกไข่ - บ้ำนคลองนำงนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่สัญญำ
เลขที่ 108/2561 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561สิ้นสุดสัญญำ 17 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 6,300,000.บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด
ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลงำนที่ได้ 100%
13.ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเข้ำโรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม สัญญำ
เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 10 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 1,664,000บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด
ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลงำนที่ได้ 100%
14. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเชิดมหำชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบำงน้ำจืด
สัญญำเลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2561 สิน้ สุดสัญญำ 23 สิงหำคม
2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 10,408,335บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง
จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรต่อปำกบ่อพักและซ่อมผิว คสล.
แล้วเสร็จ ผลงำนที่ได้ 35%
15. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยเลียบคลองนำเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบล
นำโคก 164/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 21 กันยำยน
2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,944,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง
จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสำคร โลหะเจริญ ดำเนินกำรลงวัสดุลูกรัง พร้อมปรับเกรด
บดอัดแล้วเสร็จ ผลงำนที่ได้ 25%
16. เสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำยสุชัยเริ่มจำกแยกถนนพระรำม 2
ตำบลมหำชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่ำทรำย สัญญำเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ 13 กรกฎำคม 2561 ขยำยเวลำกำรก่อสร้ำงถึง 5
พฤศจิกำยน 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,900,000 บำท ผู้รับจ้ำง บริษัท ศิริไพบูลย์
พัฒนำกำร จำกัด ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงยังไม่เข้ำดำเนินกำร
17. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลองตำเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบล
คลองมะเดื่อสัญญำเลขที่ 121/2561 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561 สิ้นสุดสัญญำ
28 กรกฎำคม 2561 วงเงินในสัญญำจ้ำง 5,800,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. โชคทรงพล
ผู้ควบคุมงำน นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลงำนที่ 100%
18. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ สัญญำ
เลขที่ 131/2561 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 สิ้นสุดสัญญำ 9 กรกฎำคม 2561
วงเงินในสัญญำจ้ำง 4,568,๐๐๐ บำท ผู้รับจ้ำง หจก. นครชัยกำรช่ำง ผู้ควบคุมงำน
นำยสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้ำงหยุดงำนเนื่องจำกพื้นที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงไม่ตรงตำมแบบ
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นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร SK park ประจำเดือนกรกฎำคม 2๕61 ดังนี้
* จำนวนผู้ใช้บริกำรในเดือนกรกฎำคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3,599 คน
* จำนวนผู้สมัครสมำชิกในเดือนกรกฎำคม 2561 รวมทั้งสิ้น 12 คน
* จำนวนผู้ต่ออำยุสมำชิกในเดือนกรกฎำคม 2561 รวมทัง้ สิ้น 23 คน
* ผู้สมัครสมำชิกและต่ออำยุในเดือนกรกฎำคม 2561 จำนวน 35 คน
* จำนวนสมำชิก ตั้งแต่เปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2554 ถึง
31 กรกฎำคม 2561 สมำชิกทั้งหมด 2,507 คน
* รำยรับประจำเดือนมิถุนำยน 2561 จำนวน 13,161 บำท ซึ่งได้นำส่ง
รำยได้ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ดำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม 2561 กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียน
เปลี่ยนกันอ่ำน”
1. เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดคลองครุ ต.ท่ำทรำย
อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสำคร
2. เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนวัดรำษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสำคร
3. เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 คณะศึกษำดูงำนจำกเทศบำลอุดรธำนีได้
เดินทำงมำศึกษำดูงำน ณ อุทยำกำรกำรเรียนรู้สมุทรสำคร (SK park) โดยมีปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร และนำยอภิชำต โพธิ์ถนอม รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ
4. เมื่อวันที่ 21 - 24 กรกฎำคม 2561 โครงกำรอบรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัด
สมุทรสำคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วัดหลักสองรำษฎร์บำรุง ต.หลักสอง
อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร
5. เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ
6. เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 วันภำษำไทยแห่งชำติ ณ โรงเรียนบ้ำนปล่อง
เหลี่ยม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
7. เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคำม 2561 งำนสัปดำห์ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง
กับกิจกรรมคัพเค้กควำมรู้
- หนังสือ5 อันดับที่มีกำรยืมสูงสุด ประจำเดือนกรกฎำคม 2561
* อันดับที่ 5 สวำทร้ำยเมียนอกหัวใจ
* อันดับที่ 4 เจ้ำสำวใต้อำณัติ
* อันดับที่ 3 หมื่นฟุตสะดุดรัก
* อันดับที่ 2 คังซี จอมจักรพรรดิต้ำชิง
* อันดับที่ 1 รักต้องรุก
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2561
1. วันเสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “วุ้นแฟนซี”
2. วันอำทิตย์ที่ 5 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “ตุ๊กตำไล่ฝน”
3. วันเสำร์ที่ 11 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “มะลิของแม่”
4. วันอำทิตย์ที่ 12 สิงหำคม 2561 กิจกรรรม “มะลิของแม่”
5. วันเสำร์ที่ 18 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “สบู่ธรรมชำติ”
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6. วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “ฟองสบู่”
7. วันเสำร์ที่ 25 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “ ทับกระดำษแสนสวย”
8. วันอำทิตย์ที่ 26 สิงหำคม 2561 กิจกรรม “แต้มสีสัน”
- โครงกำรที่จะดำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2561
* เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหำคม 2561 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำร
ศึกษำสมุทรสำคร ต.โคกขำม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสำคร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน
กรกฎำคม 2561 ดังนี้
1. ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 กรกฎำคม 2561 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล กรุงเทพฯ มำจัดโครงกำร Creative Sciool โดยกลุ่ม
เป้ำหมำยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 และคณะครูทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐำนต่ำงๆ ฝึกให้นักเรียน
รู้จักกำรละลำยพฤติกรรมกำรคิดวิเครำะห์กำรสังเกต กำรคิดบวก กำรคิดนอกกรอบ
กำรคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้คณะครูนำแนวทำงมำพัฒนำควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ให้กับ
นักเรียน พร้อมนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ณ อำคำรสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
2. เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลโคกงูเห่ำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร มำบริกำรออกตรวจรักษำสุขภำพ
ประจำปีให้กับเด็กนักเรียน เพื่อลดปัญหำและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่ำงกำย
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร
3. เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 ลูกเสือ - เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 โดยลูกเสือ – เนตรนำรี
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ถวำยพระพรชัยมงคล กล่ำวคำอำเศียรวำท คำปฏิญำณตน
พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรวมพลังแสดงควำมจงรักภักดี สำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ สนำมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
4. เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่
รำษฎร์สโมสรจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ และกิจกรรมแห่เทียน
พรรษำ ถวำยผ้ำอำบน้ำฝน ณ วัดธรรมโชติ และวัดหลักสี่ฯ คณะครูและนักเรียนนำ
ขบวนกลองยำวพร้อมแห่เทียนจำนำพรรษำ ถวำยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ คณะ
ครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียน ณ วัดหลักสี่ฯ เพื่อให้นักเรียนได้ทรำบถึงวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ และทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รักษำวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยไว้คงอยู่ตลอดไป
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นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนกรกฎำคม
2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2561 โรงเรียนได้จัดค่ำยคุณธรรมปลูกปัญญำให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4- 6 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และวันที่
4 – 6 กรกฎำคม 2561 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4- 6 ไปเข้ำค่ำย
ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนมีควำมศรัทธำใน
พระพุทธศำสนำ และเห็นควำมสำคัญของศำสนำพุทธ อันเป็นศำสนำประจำชำติและ
สำมำรถนำหลักธรรมมำปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภำษำไทย เพื่อให้
นักเรียนตระหนักในคุณค่ำ และควำมสำคัญของภำษำไทย และร่วมอนุรักษ์ให้ภำษำไทย
คงอยู่คชู่ ำติไทยตลอดไป้ทั้งนี้้ให้ถือวันที่ 29 กรกฎำคม 2561 ของทุกปีเป็นวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ เนื่องจำกวันดังกล่ำวตรงกับวันที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เสด็จพระรำชดำเนินไปเป็นประธำน และทรงร่วมอภิปรำยในกำรประชุมวิชำกำรของ
ชุมนุมภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ทรงเปิดกำรอภิปรำย
ในหัวข้อ “ปัญหำกำรใช้คำไทย” นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศำสตร์ของ
วงกำรภำษำไทย ที่ได้รับพระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณดังกล่ำว
3. เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำ
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและ
ร่วมถวำยพระพรชัยมงคล โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) พิธีพระพรชัยมงคล
(2) ลูกเสือเดินสวนสนำม ทบทวนคำปฏิญำณ
(3) ลูกเสือทำกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ที่วัดและชุมชน
หลังจำกเสร็จพิธีถวำยพระพรและเดินสวนสนำมแล้ว โรงเรียนบ้ำนปล่องเหลี่ยม
ได้จัดขบวนแห่เทียนเพื่อนำเทียนไปถวำยวัดใกล้เคียง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดท่ำไม้
วัดกัลญำณีทรงธรรม วัดท่ำกระบือ วัดนำงสำวและวัดดอนไก่ดี เนื่องในประเพณ้ีวัน
เข้ำพรรษำ และเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดพิธีหล่อเทียน
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์รู้ตรงในกำรเรียนรู้ประเพณีกำรหล่อเทียน เมื่อวันที่
21 กรกฎำคม 2561

นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลกำรดำเนินงำนกองพัสดุและทรัพย์สินประจำเดือนกรกฎำคม 2561
- ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรเงินค้ำงจ่ำย เงินสะสมและโครงกำรตำมข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมำณ 2561 จำนวน 42 โครงกำร
1. ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
5 โครงกำร
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมสัญญำ
18 โครงกำร
3. อยู่ระหว่ำงขออนุมัติจัดจ้ำง วิธี E- bidding 6 โครงกำร
4. ลงรำคำกลำงในระบบ e-GP
6 โครงกำร
5. แจ้งกองช่ำงจัดทำรำคำกลำง (CD)
3 โครงกำร
6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง
2 โครงกำร
7. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินกำร
2 โครงกำร
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นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองกำรเจ้ำหน้ำที่ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
- รำยงำนผลกำรประชุม ก.จ.จ.สมุทรสำครครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน
กรกฎำคม 2561 วันพุธที่ 25 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
1. เห็นชอบกำรเลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 รำย ได้แก่ น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญถม
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด อบจ.
สมุทรสำคร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ
ชำนำญงำน กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด อบจ.สมุทรสำคร
2 เห็นชอบ ร่ำงประกำศ ก.จ.จ.สมุทรสำคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สำระสำคัญ : ยกเลิกข้อควำมในข้อ 7 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสำคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ให้ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่น ระดับสูง
(3) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรท้องถิ่น ระดับสูงให้ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ระดับสูง
3. เห็นชอบกำรรับโอนและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ดำรงตำแหน่งสำยงำน
ผู้บริหำร จำนวน 1 อัตรำ ได้แก่ นำยพูลศักดิ์ บุเกตุ หัวหน้ำฝ่ำยเครื่องจักรกล
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) กองช่ำง สังกัด อบจ.กำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ มำ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง) กองช่ำง
สังกัด อบจ.สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม
- กิจกรรมจิตอำสำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
* กิจกรรม “จิตอำสำร่วมใจทำควำมสะอำดถนนเอกชัย ” ณ บริเวณ ถนน
เอกชัย ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 13
กรกฎำคม 2561
* กิจกรรม “จิตอำสำร่วมใจเก็บขยะริมชำยฝั่งทะเล” ณ ศูนย์วิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 2 (สมุทรสำคร) ตำบลบำงหญ้ำแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561
* กิจกรรมจิตอำสำ “เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day จังหวัด
สมุทรสำคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2561

๑๔
ณ ถนน เอกชัย ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎำคม 2561(หมำยเหตุ: อบจ. สมุทรสำคร ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรม)

ž
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- เรื่องแจ้งประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์เรื่อง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่
* จังหวัดสมุทรสำครได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ โดยมีสำระสำคัญว่ำ เพื่อให้กำรปฏิ บัติหน้ำที่รำชกำรเป็นไปตำมหลักและวิธี
ปฏิบัติรำชกำร จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ โดยไม่พ้นกำหนดเวลำทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้
1. กำชับให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ มีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้
ผู้อยู่ในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย โดยให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจำรณำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีต่อระบบรำชกำร คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติรำชกำร
3. ไม่ควรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ หรือคณะกรรมกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
4. กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรกองหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรแล้วแต่กรณี ไม่ควรพิจำรณำแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
- ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจรำยหนึ่งออก
จำกรำชกำร เนื่องจำกได้กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนละทิ้งกำรทำงำนเป็น
เวลำติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร“ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร”
- ประชำสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมจิตอำสำ
*จังหวัดสมุทรสำครได้รับแจ้งจำกกระทรวงมหำดไทยว่ำ ได้จัดส่งคำแนะนำ
ในกำรดำเนินโครงกำรจิตอำสำ พระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ มำเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งมีสำระสำคัญโดยสรุปดังนี้
ž * ข้อพึงปฏิบัติของกำลังพลจิตอำสำ
1. กำลังพลจิตอำสำพระรำชทำน ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทำงที่อำจจะเกิด
ควำมเสื่อมเสียต่อภำพลักษณ์และอำจจะมีข้อครหำได้
2. เครื่องแบบของจิตอำสำพระรำชทำน ควรนำติ ดตัวมำด้วยทุกครั้ง
ในกำรร่วมกิจกรรม
3. ไม่ควรนำกำลังพลจิตอำสำ ไปปฏิบัติภำรกิจในกิจกรรมอื่น
4. สมำชิกกำลังพลจิตอำสำพระรำชทำน ต้องช่วยกันตรวจสอบ แนะนำ
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และตักเตือนกำรปฏิบัติของเพื่อนสมำชิกกำลังพลจิตอำสำ
* กำรแต่งกำย
1. แต่งกำยเครื่องแบบจิตอำสำฯ อย่ำงครบถ้วน ได้แก่ หมวก และ
ผ้ำพันคอจิตอำสำพระรำชทำนและบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอำสำ
2. กำรผูกผ้ำพันคอจิตอำสำพระรำชทำน ให้ผูกให้มีลักษณะพวงหำง
กระรอก (เหมือนกำรผูกผ้ำพันคอของทหำรพรำน)
3. ตลอดเดือนกรกฎำคม แต่งชุดจิตอำสำ ขอให้ใส่เสื้อเหลืองงดสีดำ
* ข้อห้ำมกำรแต่งกำย
1. กรณีแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำร หรือเครื่องแบบองค์กร/มูลนิธิ
/อปพร. หรืออื่นๆ ห้ำมสวมหมวกและผ้ำพันคอจิตอำสำพระรำชทำนด้วย
2. ห้ำมใช้เสื้อที่มีชื่อองค์กร/หน่วยงำน/บริษัท ห้ำงร้ำน หรือชื่อบุคคล ใน
ลักษณะโฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงกำรเมืองหรือประโยชน์อื่นใด แล้ว
สวมหมวกและผ้ำพันคอจิตอำสำพระรำชทำน
3. ห้ำมแต่งกำยเครื่องแบบจิตอำสำไปร่วมงำนต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมจิตอำสำฯ (เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอำสำฯ แล้ว ให้ถอด
เครื่องแบบ)
4. ห้ำมแต่งกำยเครื่องแบบจิตอำสำไปในสถำนที่อโคจร หรือทำกิจกรรมอื่น
ที่ไม่เหมำะสม เช่น เรี่ยไรเงิน กินเหล้ำ เล่นกำรพนัน เป็นต้น
* กำรทำกิจกรรมจิตอำสำ ข้อห้ำม : ห้ำมถ่ำยภำพไม่เหมำะสมขณะทำกิจกรรม
จิตอำสำฯ เช่น ถ่ำยภำพตัวเอง (Selfie) หรือ นั่งเล่นในขณะปฏิบัติงำน รวมทั้งกำร
โพสท่ำถ่ำยภำพที่ไม่เหมำะสม
- กิจกรรมที่จะดำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2561
— * กิจกรรมจิตอำสำ อบจ. สมุทรสำครวันที่ 9 สิงหำคม 2561 ณ ศูนย์วิจัย
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 2 (สมุทรสำคร) ตำบลบำงหญ้ำแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
* กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน โดย วิทยำกรจำก สำนักงำน ปปช. จังหวัดสมุทรสำคร วันที่ 15
สิงหำคม 2561

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- จิตอำสำที่กล่ำวถึงอยู่นี้ หมำยถึงจิตอำสำที่ได้รับเครื่องแบบพระรำชทำน เป็น
จิตอำสำตำมโครงกำร “เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ จะต้องทรำบถึงข้อห้ำมและข้อพึง
ปฏิบัติตนให้เหมำะสมด้วย

นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภำยใน ขอรำยงำนแผนกำรตรวจสอบ ประจำเดือน
สิงหำคม 2561 จำนวน 2 เรื่อง
1. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน
2. กำรจัดทำทะเบียนคุมและกำรเบิกจ่ำยวัสดุสิ้นเปลือง
- งำนที่อยู่ระหว่ำงตรวจสอบจำนวน 5 เรื่อง
1. ฎีกำจัดซื้อจัดจ้ำง, รำยรับ, รำยจ่ำย และรำยงำนทำงกำรเงินของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสำคร
2. กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและกำรใช้รถส่วนกลำง
3. กำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

๑๖
4. กำรยืมเงินทดรองรำชกำรและกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
5. ฎีกำจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพำะ
เจำะจงของทุกส่วนรำชกำร

- งำนที่อยู่ระหว่ำงสรุปผลกำรตรวจสอบ และรำยงำนให้ทรำบ จำนวน 1 เรื่อง
* ฎีกำเบิกจ่ำยเงินรำยจ่ำยค้ำงจ่ำย
ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
1. ขอเพิ่มเติมจำกสำนักปลัดฯ ในเรื่องกำรถวำยควำมเคำรพของข้ำรำชกำร
สุภำพสตรี ซึ่งหลำยกิจกรรมที่ผ่ำนมำกำรแต่งกำยชุดกำกี ชุดปกติขำวหรือชุดขำว
เต็มยศจะใช้กำรถวำยควำมเคำรพด้วยกำรโค้งคำนับตลอดมำ แต่ในขณะนี้ได้มี
หนังสือซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติกำรถวำยควำมเคำรพ ซึ่งข้ำรำชกำรผู้ชำยยังใช้กำร
โค้งคำนับเช่นเดิม แต่ข้ำรำชกำรสุภำพสตรีต้องใช้กำรถอนสำยบัวทุกครั้งในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถำบัน และต้องถือเป็นแนวทำงปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย
2. เน้นย้ำมำตรกำรประหยัดพลังงำนของ อบจ. ขอฝำกให้ช่วยกันดูแลในเรื่อง
ของกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำและน้ำมัน
3. กำรสูญเสียบุพกำรีของข้ำรำชกำร อบจ.สค. คือมำรดำของท่ำนภำดลฯ
รองปลัดฯ มีกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหำคม 2561 เวลำ
19.00 น. ณ วัดบ้ำนตูม ต.ด่ำนเกวียน อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ และจะมีพิธีพระรำชทำน
เพลิงศพ ในวันที่ 8 สิงหำคม 2561 เวลำ 16.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่ำนร่วม
ทำบุญ และ อีกท่ำนคือบิดำของ ผอ.พรวรินทร์ฯ ได้ถึงแก่กรรม โดยมีกำหนดสวดพระ
อภิธรรมตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหำคม 2561 เวลำ 19.00 น. ณ วัดนำงสำว และจะมี
พิธีฌำปนกิจ ศพในวันที่ 9 สิงหำคม 2561 เวลำ 16.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่ำน
ไปร่วมเป็นเกียรติ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องวินัยข้ำรำชกำรทั้งข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และข้ำรำชกำรเดิม ขอให้ตระหนัก
อยู่เสมอ เพรำะหำกเกิดผิดพลำดจะโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำมก็จะต้องถูกสอบสวน
และถูกลงโทษทำงวินัยได้ จึงขอให้ยึดถือระเบียบวินัยของข้ำรำชกำรโดยเคร่งครัด
- เรื่องกำรอยู่เวรยำมฯ และกำรตรวจเวรยำมฯ เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเน้น
ย้ำทุกเดือน ขอให้ปฏิบัติตำมคำสั่งอย่ำงเคร่งครัด เพรำะหำกละทิ้งหน้ำที่เวรยำมจะ
ถือเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
- ควำมตั้งใจในกำรทำงำนและเร่งรัดปฏิบัติงำน เนื่องจำกเหลือเวลำอีกไม่นำนจะ
สิ้นปีงบประมำณแล้ว ผลกำรเบิกจ่ำยของ อบจ. ยังอยู่ที่ร้อยละ 30 กว่ำเท่ำนั้น
ซึง่ จะต้องเร่งรัดกันให้มำกขึ้นกว่ำนี้ เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเพิ่มมำกขึ้น

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์
เลขานุการนายก อบจ.สค.

- ขอฝำกผู้เกี่ยวข้องเตรียมกำรรับมือเรื่องน้ำ เนื่องจำกช่วงนี้ในหลำยจังหวัด
มีน้ำท่วม จึงขอฝำกให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อมไว้ หำกเกิดเหตุกำรณ์
จะได้ออกไปช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที

นายจักรี เชื้อบ้านเกาะ

- ฝ่ำยบรรเทำสำธำรณภัยฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่ำงๆ

๑๗
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยฯ

รวมถึงบุคลำกรไว้แล้ว โดยร่วมกับป้องกันจังหวัดเตรียมควำมพร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์
- เดือนนี้สิงหำคมแล้วเหลือเวลำอีกไม่ถึง 2 เดือน จะหมดปีงบประมำณ 2561
เลขานุการนายก อบจ.สค. แต่ผลกำรเบิกจ่ำยยังอยู่ที่ร้อยละ 30 กว่ำเท่ำนั้น หำกจะพิจำรณำในแต่ละหมวด
หมวดที่ยังไม่ค่อยมีกำรเบิกจ่ำยเท่ำไร คือหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยมีงบ
ประมำณจำนวนค่อนข้ำงมำก และในช่วงที่ผ่ำนมำมีปัญหำอุปสรรคหลำยเรื่อง
ในหลำยๆโครงกำร ทำให้งำนไม่มีควำมคืบหน้ำเท่ำที่ควร จึงทำให้กำรเบิกจ่ำย
ไม่มำก แต่ก็ยังมีเวลำอีก 2 เดือน จึงขอฝำกทุกท่ำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ด้วย
ซึ่งหวังว่ำภำยในเดือนกันยำยน 2561 ยอดกำรเบิกจ่ำยน่ำจะได้ถึงร้อยละ 50
- กำรนำเสนอ VTR ของแต่ละกองที่มีรูปภำพประกอบ ซึ่งกำรจะใช้เสียงมำ
ประกอบกำรนำเสนอถือว่ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ VTR มีควำมน่ำสนใจและ
สำมำรถดึงดูดผู้ชมได้ และในกำรจัดทำ VTR ควรมีกำรนำเสนอเนื้อหำของกิจกรรม
ให้เพิ่มมำกขึ้น เพรำะโครงกำรลักษณะนี้ควรจะเป็นกำรต่อยอดกิจกรรมได้อีก
และสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวสรัญญำ เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวมนสิชำ โฉมฉำย)
หัวหน้ำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 9/๒๕61
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผมมีเรื่องจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มี
บุตรหลานมาแจ้งให้ทราบไว้ โดยกระทรวงแรงงานได้มีการประเมินไว้ว่าในช่วงปี
2561 – 2570 จะมีความต้องการแรงงานด้านอาชีวะอีกประมาณ 191,119 คน
ดังนั้นท่านใดที่มีบุตรหลานกาลังศึกษาอยู่ ขอให้ใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาได้
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธาน
การประชุมมีเรื่องสาคัญที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอบคุณหน่วยงานราชการที่บริจาคเงินช่วยเหลือน้าท่วมที่ สปป.ลาว
2. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าคือกระเทียมที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีการส่ง
ขายทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับมา 3,000 กิโลกรัม และ
มีการจาหน่ายไปหมดแล้ว
3. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จะย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4. งบยุทธศาสตร์จังหวัดของ จ.สมุทรสาคร ในการบริหารจัดการงบประมาณ
อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ
5. ปัญหาขยะของจังหวัดสมุทรสาครเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และต้องส่งต่อ
งานนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านต่อไป ซึ่งอาจจะต้องใช้แนวทางทางกฎหมาย
เข้ามาจัดการปัญหาขยะให้เข้มงวดขึ้น
6. เรื่องน้าท่วม ขอให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ รวมทั้งองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรับมือน้าท่วมและน้าล้นตลิ่งในสวนการเกษตร
ของประชาชน สาหรับ อบจ. ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของกองช่าง เตรียมความ
พร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
7. ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานตามปฏิทินการทางานที่ได้มีการเสนอไว้
กับผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ดาเนินการจัดทาปฏิทินการทางานปี 2562 ไว้
ล่วงหน้าด้วย

๒
8. การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ภาพรวมไตรมาสที่ 4 เมื่อปลาย
เดือนสิงหาคม 2561 จังหวัดสมุทรสาครเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จากที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ 88.29 เบิกได้ 78.14
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีการนา VTR ของนายกรัฐมนตรี
ไขข้อข้องใจ เรื่องปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของใครในการดาเนินการ และสามารถ
ดาเนินการได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งสรุปประเด็นได้ว่า การบริหารจัดการขยะเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีอานาจในการดาเนินการตาม พ.ร.บ.
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. จึงให้ อปท.ช่วยขับเคลื่อน
และให้จังหวัดกากับดูแล
2. แนะนาปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่
(1) นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ตาแหน่งปลัดเทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก
ย้ายมาจากเทศบาลตาบลจัตุรัส อาเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ มาดารง
ตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รักษาการณ์ในตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
(2) นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้ ตาแหน่งรองปลัด อบต.ท่าไม้ (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง) อบต.ท่าไม้ จ.สมุทรสาคร มาดารงตาแหน่งปลัด
อบต.บางยาง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) อบต.บางยาง
จ.สมุทรสาคร
3. เรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยขอให้มีการ
ขับเคลื่อนในแต่ละกลุ่ม (Cluster) อย่างจริงจัง
4. เรื่องแรงงานต่างด้าว ขอให้ อปท.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบให้จริงจังใน
แต่ละพื้นที่ด้วย
6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติมเรื่องการ
รักษาความสะอาดในลาน้า ลาคลอง โดยเฉพาะการกาจัดผักตบชวา เน้นที่คลอง
ชลประทานดี 7 ฝาก อปท.ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยดูแล
7. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากเรื่องการกาจัด
ผักตบชวาในบริเวณลาน้าปิด หากอยู่ในพื้นที่ของ อปท.ใด ขอให้ช่วยดูแลด้วย
และท่านฝากขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการถนนพระราม 2 ขอให้ช่วยกัน
ดูแลอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาก็ขอให้ร่วมมือกันแก้ไข
8. รายงานการตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ได้ลง
พื้นที่ออกตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลนครอ้อมน้อย และเทศบาลตาบลนาดี
9. รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2561 ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้

๓
10. เรื่องการติดตามการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ขณะนี้จังหวัดติดตาม
เรื่องนี้อยู่ จึงขอฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่า หากเป็นไปได้ขอให้รายงานการ
ไฟฟ้าให้ทันภายในวันที่ 20 ของเดือน
11. การดาเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสาเนา
เอกสารราชการ (Zero Copy) ในกรณีต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
12. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท. สาหรับเงินอุดหนุน
จานวน 14 โครงการ เป็นเงิน 23,535,700 บาท ในภาพนรวมของจังหวัด
เบิกจ่ายไปแล้ว 3,733,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.86
13. สานักงานพาณิชย์จังหวัดย้ายที่ทาการแห่งใหม่ ไปอยู่ที่อาคารเลขที่ 90/1
หมู่ที่ 1 ตาบลบางโทรัด อาเภอเมืองสมุทรสาคร
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ขอให้กองช่างเตรียมความพร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้ทันท่วงที และจากที่ท่านปลัดฯ พูดถึงเรื่องการ
แก้ไขปัญหาขยะที่เรียกว่า Cluster หมายถึงอะไร

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- Cluster เป็นการจัดกลุ่ม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีอยู่ 4 กลุ่ม โดยมีตาบลนาดี
เป็นแกนนา และใช้พื้นที่ของ อปท. ใกล้เคียงเข้ามารวมกลุ่มกัน เพื่อมาช่วยกันกาจัด
ขยะ โดยมีกระบวนการคัดแยก

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สานักปลัดฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
- โครงการที่จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2561
* โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนาผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
จัดอบรมในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบ้านไร่ริเวอร์แควรีสอร์ท
ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
- คาแนะนากรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและชุมชน
1. คัดกรองหรือเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็ก หากพบว่ามีคนที่มีไข้เฉียบพลันและสูง
เกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย มีผื่น หน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ต้องรีบส่ง
โรงพยาบาลทันที
2. หากพบว่าบุคลากรของโรงเรียนป่วยโรคไข้เลือดออกให้ เร่งทาลายยุงลาย
โดยรอบระยะ 100 เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกคน จัดเก็บภาชนะรอบชุมชนไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3. ควรมีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเด็กเล็ก ในช่วงเวลานอนกลางวันตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย เช่น ติดมุ้งลวดในอาคารนอน
4. สารวจและทาลายแหล่งน้าขัง ขัดล้าง ทาความสะอาด ใส่ทรายกาจัด
ลูกน้ายุงลายในภาชนะ

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

๔
5.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- การยกเลิกการเรียกเก็บเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
* การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการยกเลิกการเรียก
สาเนาเอกสารจากประชาชน ตามโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิก
สาเนาเอกสาร (No Copy) โดยให้ อปท. ทีม่ ีหน้าที่ดาเนินการอนุมัติ อนุญาต ออก
ใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้งหรือรับแจ้ง รวมถึงกระบวนงานบริการประชาชน
ให้ดาเนินการยกเลิกการเรียกสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
โดยให้ อปท. เป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าว และมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ
ทาสาเนาเอกสาร
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- เรื่องไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้เราไม่ได้ติดอันดับในระดับภาคแล้ว
เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็มีการรณรงค์ป้องกันอยู่

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2561
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบจ.
สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา อบจ.สมุทรสาคร
2. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.
สมุทรสาคร และสมาชิกสภาฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมโกงกางเทียม”
(C-Aoss) ชะลอคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาฯ ชั้น 2
3. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร ชั้น 5
สภา อบจ.สมุทรสาคร ได้มีมติ ดังนี้
* รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
* เห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบจ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1)
5. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัตินายก
อบจ.สมุทรสาคร ผู้เสนอขอแปรญัตติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาและชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ ณ ห้องประชุมสานักงาน
สภา อบจ.สมุทรสาคร (ชั้น 2)
6. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้า
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน

๕
7. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดโครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
8. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร ชั้น 5 สภา อบจ.
สมุทรสาคร ได้มีมติ ดังนี้
* เห็นชอบการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบจ.งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256 ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 4 โครงการ
* เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
* อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว
งบประมาณ 5,434,000 บาท
- กิจกรรมในเดือนกันยายน 2561
1. โครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน ในวันที่ 10
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ 10 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
2. โครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างสระว่ายน้าสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 14 กันยายน
2561 ณ สระว่ายน้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
- เนื่องจากขณะนี้จะครบกาหนดปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561
- ส่วนราชการใดที่ต้องการขอบรรจุญัตติหรือเรื่องต่างๆ เข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมสภา ขอให้รีบเสนอเรื่องหรือญัตติพร้อมเอกสารส่งกองกิจการสภาฯ เพื่อ
นาเสนอต่อประธานสภาพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
1. กิจกรรม : การประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ดังนี้
* ประชาคมอาเภอบ้านแพ้ว วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
อาเภอบ้านแพ้วที่ว่าการอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และใน
วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เทศบาลนครอ้อมน้อย
* ประชาคมอาเภอเมือง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
สาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร และประชาคมจังหวัด
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
3. โครงการเสริมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ประชารัฐร่วมใจ ปลูก
ต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
4. กิจกรรม : ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการเสริมสร้างจิต
สานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกิจกรรม จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” สร้างป่า รักษ์น้า ในวันที่
27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร
5. กิจกรรม จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” สร้างป่า รักษ์น้า กิจกรรม
จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” สร้างป่า รักษ์น้า ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
6. กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานและถอดบทเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภออาพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23
สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตาบลหลักห้า, องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตัน ,
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสอง, องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม, ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรสาคร, โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์, โรงเรียนหลวง
สินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่และสาขาบ้านแพ้ว 2
8. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
* แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด อบจ.สค ตามที่ได้มีหนังสือให้จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยส่งบัญชีโครงการฯให้กองแผนฯ
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนสิงหาคม 2561
* หมวดภาษีอากร 6,968,373.89 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
51,901 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,492,450.14 บาท , หมวดเงินอุดหนุน
898,551 บาท หมวดภาษีจัดสรร 44,316,0251.13 บาท รวมทั้งสิ้น
57,565,801.16 บาท
* งบกลาง 532,132.35 บาท , งบบุคลากร 8,713,723 บาท,
หมวดค่าใช้สอย 1,164,312.85 บาท , หมวดสาธารณูปโภค 620,773.20 บาท,
หมวดค่าที่ดิน 12,519,733 บาท ,หมวดเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 28,135,575.36 บาท
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- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนสิงหาคม 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 196,900 บาท ,เงินรับฝาก 453,420.61 บาท
เจ้าหนี้เงินสะสม 1,306,953.32 บาท ,รายจ่ายค้างจ่าย 10,598,759.21 บาท,
ลูกหนี้เงินสะสม 1,037,656.67 บาท , เงินกาหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
1,407,803.32 บาท รวมทั้งสิ้น 15,001,439.13 บาท
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 913,636,677.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 114.20 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 275,395,687.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.42 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561
* แยกเป็น งบประจา จานวน 407,774,500 บาท จ่ายจริง
252,098,310.39 บาท คิดเป็น 61.82 %
* งบลงทุน จานวน 399,225,500 บาท จ่ายจริง 23,297,377 บาท
คิดเป็น 5.94 เทียบเดือนสิงหาคม 2560 งบลงทุน 399,841,100 บาท
จ่ายจริง 189,956,581.30 บาท คิดเป็น 61.81 %
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 354,509,263.23 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
31 สิงหาคม 2561 จานวน 183,534,210.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.77
คงเหลือ จานวน 170,975,052.94
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ามัน จัดเก็บได้ 15,800,000 เศษ รายได้จาก
ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 52,100,000 เศษ รายได้จากภาษีโรงแรมจัดเก็บได้
530,000 เศษ
นายพูลศักดิ์ บุเกตุ
ผอ.กองช่าง

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนสิงหาคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2561
1. ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่น้าท่าจีนป้องกันน้าท่วม บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๒
(บ้านแหลมบางยาง) ตาบลบางยาง เป็นเวลา 15 วัน
2. เกลี่ยปรับไหล่ทางถนนทางเข้า ร่องระบายน้า และพื้นที่สาหรับใช้เป็น
ที่จอดเรือของผู้มาร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาครฯ ครั้งที่
๑๕ ประจาปี ๒๕๖๑ บริเวณริมคลองชลประทานดี ๗ (คลองตาขา) เป็นเวลา 3 วัน
3. เกลี่ยปรับไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลยกกระบัตร เป็นเวลา 10 วัน
4. ขุดตักพร้อมขนถ่ายกากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมวดทางหลวง
เศรษฐกิจ ตาบลนาดี นาไปซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าสานักงานพาณิชย์จังหวัด
สมุทรสาคร ตาบลบางโทรัด เป็นเวลา 3 วัน
5. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลหลักสาม เป็นเวลา 15 วัน
6. ขนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จากศูนย์เครื่องจักรกลฯ และขนย้ายอัฒจันทร์
จากสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ไปติดตั้งบริเวณริมคลองชลประทานดี ๗ (คลอง
ตาขา) จานวน 2 วัน
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7. บรรทุกลูกปูนจากพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มายังโรงเรียน
พันท้ายนรสิงห์วิทยา จานวน 1 วัน
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2561)
1. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยฯ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จากัด ถนน
พระราม ๒ อาเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้าบริเวณริมถนนทางคู่ขนานพระราม ๒ ช่วง กม.๑๗+๗๐๐
ขาเข้ากทม.(ซอยผู้ใหญ่โอ) พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลบางน้าจืด สาหรับสูบน้าลงท่อระบาย
น้าสาธารณะเชื่อมต่อคลองบางน้าจืด
3. ดาเนินการซ่อมท่อระบายน้า ริมถนนเอกชัย บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
สมุทรสาคร และบริเวณแยกกิจมณี จานวน 2 แห่ง
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตาบลสวนหลวง
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลอ้อมน้อย สัญญาเลขที่ 128/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
สิ้นสุดสัญญา 4 กรกฎาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 2,434,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท ธนพัฒน์ ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
2. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตาบลบางน้าจืด
สัญญาเลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 23 สิงหาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,408,335 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 -บ้านบางพลี หมู่ที่
10 ตาบลบางโทรัด สัญญาเลขที่ 123/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน สิ้นสุดสัญญา
29 กันยายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 15,970,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จากัด พรพจน์การโยธา ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการตั้งแบบ
ปรับทราย และเทคอนกรีตผิวจราจร ผลงานที่ 75%
4. ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตาบลแคราย เชื่อมหมู่ที่
12,6 ตาบลสวนหลวง (ระยะที่ 2) สัญญาเลขที่ 180/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 22,038,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท คลังทองศิริ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการ
การวางบ่อพัก คสล. พร้อมงานฝาบ่อแล้วเสร็จ วางท่อระบายน้า คสล. แล้วเสร็จ
ลงวัสดุลูกรังขยายคันทางแล้วเสร็จ
5. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตาบล
นาโคก สัญญาเลขที่ 164/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 21
กันยายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,944,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย
ขนส่ง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการอยู่ระหว่างดาเนินการ
รอย้ายเสาไฟฟ้า ผลงานที่ได้ 35%

๙
6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม
สัญญาเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 25 มกราคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,265,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัดผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการตอกเข็มสะพานแล้วเสร็จ
จานวน 8 แห่ง ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ จานวน 2 แห่ง ลงวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง
ผลงานที่ได้ 45%
7. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกวิรุณ
ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าไม้ สัญญาเลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน
2561 สิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 7,550,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด ผู้ควบคุมงาน นายธัญประเสริฐ
ทัศนีย์ไตรเทพ ดาเนินการ อยู่ระหว่างรอการปูยาง วันที่ 5- 10 กันยายน ผลงานที่ 25%
8. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตาบลบางยาง
สัญญาเลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 24 สิงหาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 1,148,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคนา
คะวโร ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการเทคานแล้วเสร็จ เตรียมวางแผ่น
พื้นสะพาน ผลงานที่ได้ 60%
9. ก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร สัญญาเลขที่ 194/
2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561 วงเงิน
ในสัญญาจ้าง 983,33๐ บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด บี บี พี โปรดักส์
ผู้ควบคุมงาน นายธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ ดาเนินการเทคอนกรีตฐานราก
คาน พร้อมติดตั้งรั้วเหล็ก ผลงานที่ 15%
10. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนน
พระราม 2 ตาบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลท่าทราย สัญญาเลขที่ 100/2561
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาการ
ก่อสร้างถึง 5 พฤศจิกายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,900,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์
ดาเนินการทาการขุดซ่อมพื้นถนน และคอสะพานที่ชารุดผลงานที่ได้ 10%
11. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตาบลคอกกระบือ สัญญา
เลขที่ 131/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กรกฎาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,568,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก. นครชัยการช่าง
ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากพื้นที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง ไม่ตรงตามแบบ
12. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายพระราม 2 - เอกชัย
(อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี สัญญาเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน
2561 สิ้นสุดสัญญา 15 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,890,000.-บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส
ดาเนินการเทคอนกรีตรางระบายน้า ผลงานที่ได้ 20%

๑๐
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่
3 ตาบลบ้านบ่อ สัญญาเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 13 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 5,220,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท
โชคนาชัยขนส่ง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการเทคอนกรีต
ผิวจราจร ผลงานที่ได้ 75%
นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนสิงหาคม 2๕61 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3,132 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 8 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 19 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
31 สิงหาคม 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,518 คน
* รายรับประจาเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 9,164 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- หนังสือ5 อันดับที่มีการยืมสูงสุด ประจาเดือนสิงหาคม 2561
* อันดับที่ 5 Will you marry me เกมส์นี้มีรักแท้
* อันดับที่ 4 Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จาง่าย ใช้ไม่ผิด
* อันดับที่ 3 คู่มือการใช้โปรแกรม AotoCAD 2017 2D Drafting สาหรับ
งานเขียนแบบ 2 มิติ
* อันดับที่ 2 คู่มือ Power point ฉบับสมบูรณ์
* อันดับที่ 1 พิชิตโจทย์ 8 วิชา ชั้น ป.3
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “วุ้นแฟนซี”
2. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “ตุ๊กตาไล่ฝน”
3. วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “มะลิของแม่”
4. วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรรม “มะลิของแม่”
5. วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “สบู่ธรรมชาติ”
6. วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “ฟองสบู่”
7. วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “ ทับกระดาษแสนสวย”
8. วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “แต้มสีสัน”
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2561
1. วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 กิจกรรม “สัตว์หรรษา”
2. วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 กิจกรรม “ ถุงหอม”
3. วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 กิจกรรม “ พวงมโหตร”
4. วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 กิจกรรม “แจกันสุดเก๋”
5. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 กิจกรรม “โดนัทจิ๋ว”
6. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 กิจกรรม “โลกของเรา”
7. วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 กิจกรรม “น้ามหัศจรรย์”
8.วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 กิจกรรม “ไม้วิเศษ”

๑๑
- โครงการที่ดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2561
1. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน”
ณ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3. เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง รู้จักการคิดวิเคราะห์ ระดมความคิด การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล เห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึก สามารถเชื่อมโยงความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และต่อยอดในระดับทีส่ ูงขึน้
- โครงการที่จะดาเนินการต่อในเดือนกันยายน 2561
* โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ประจาปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่น
ขีผ้ ึ้งมาดามทุสโซ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ซีไลทฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์ กรุงเทพฯ
นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
แทน ผอ.ร.ร.วัดหลักสี่ฯ

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ และนายธีรพัฒน์
คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุก
ท่าน ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตามโครงการ “พบผู้ว่า
หน้าเสาธง” ส่งเสริมคุณธรรม นาเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายศักดิ์
ณรงค์ บุญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คณะครูและนักเรียน
ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน ร่วมร้องเพลงชาติหน้า
เสาธง สวดมนต์ตอนเช้า ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ท่องคาปฏิญาณตน และ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน
สมุทรสาครรักความเป็นไทย ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นตา
จากสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา
มอบหมวกกันน็อค อุปกรณ์การศึกษา พัดลม และหนังสือรักษาศีลห้า ในการนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ให้โอวาท 8 ประการแก่นักเรียน เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
เป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ
2. ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมช่วยงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ตรวจนับเงิน จาหน่ายประทัด ณ กอง
อานวยการวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน

๑๒
3. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้และ
นิทรรศการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
หลักห้า และเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ โดยการอบรมครั้งนี้ เปิด
โอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจร่วมกัน ณ
ศาลาวัดยกกระบัตร ตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
4. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัด
กิจกรรมโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 600 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด
กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพ
ป่าชายเลน และปลูกจิตสานึกให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่า
ไม้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความร่วมมือร่วมใจ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร
5. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยท่าน
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานใน
พิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองร่วมพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์ และนักเรียนนาดอกมะลิขึ้นไปกราบแม่ พร้อมบอกรักแม่
เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่สร้างความปลาบปลื้มปิติให้ผู้ปกครองและผู้
ที่มาร่วมงาน
6. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรร่วมกับ
เทศบาลตาบลหลักห้าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 คณะครูร่วม
แต่งชุดปกติขาวพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลิงสรรเสริญพระบารมี ณ ศาลาสบายใจ
วัดหลักสี่ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด
มิได้ ณ ศาลาวัดหลักสี่ฯ
7. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2516 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรได้จัดพิธี
รับพระราชทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวง โดยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ
หลวงพ่อพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอาเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานมอบใบประกาศ
นียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ฯที่สอบผ่านหลักสูตร
ได้แก่ นักธรรมเอก ผ่านหลักสูตร จานวน 11 คน นักธรรมโท ผ่านหลักสูตร จานวน
39 คน และนักธรรมตรี ผ่านหลักสูตร จานวน 73 คน ทั้งนี้ หลวงพ่อฯกล่าวให้
โอวาทแก่นักเรียนทุกคนที่สาเร็จการศึกษานักธรรมทุกระดับว่าขอให้นักเรียนทุกคน
มีความตั้งใจ มีความใฝ่รู้ เพื่อความสาเร็จในชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
วัดหลักสี่ฯ

๑๓
8. ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมอบรมโครงการวัยรุ่นรู้ทันเอดส์ โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เยาวชน
เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงเรื่องเอดส์ เพศศึก ษา การลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อโรค
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเข้าร่วมโครงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น โดยให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้ถึงเพศศึกษาอย่างถูกต้อง การเข้าถึงเรื่องการ
คุมกาเนิดที่ถูกต้องและปลอดภัย การถูกล่อลวง ซึ่งนาไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหลักห้า อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
9. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดกิจกรรมพา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 300 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต
กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรง และสามารถนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
10. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจาปี 2561
หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง
ยังส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวด
ขวดน้า ประเภทแม่นยาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันรางวัลที่ได้รับคือได้ลาดับ
ที่ 7 จาก 39 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
11. ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสรเข้าร่วมการประกวดทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคกลาง ครั้งที่ 14 “เมืองกาญจน์วิชาการ 61” ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า การศึกษา
ก้าวไกล รวมพลังร้อยดวงใจ ก้าวไปสู่สากล” ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
12. ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561 คุณหมอทันตกรรมจากโรงพยาบาล
บ้านแพ้วมาออกหน่วยตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 - 6 โดยทาการตรวจและเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาฟันผุ
และรู้จักวิธีการรักษาได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
13. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรเข้า
ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ “PRASARTRAT OPEN HOUSE 2018” โดยมีนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
14. ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 ดาบตารวจชุวงศ์ แหลมแก้ม
และคณะของสถานีตารวจภูธรอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความร่วมมือ
กับทางสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสต
ทัศนูปกรณ์ ชั้น 3 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเห็นร้อยละ
100 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้วิ ธีที่จะ
หลีกเลี่ยงปัญหาและไม่ทดลองเสพสิ่งเสพติด และสามารถนาแนวทางการเรียนรู้ที่
ได้รับไปสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต

๑๔
15. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมาเปิดโครงการจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทาการปลูกต้นรวงผึ้ง
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน และบริเวณวัดหลัก
สี่ราษฎร์สโมสรพร้อมกับเด็กนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียน โดยโครงการนี้สร้าง
ความมุ่งมั่นในการทาความดี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่
16. ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พานักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อม ประจา
2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จริงด้วยตนเอง เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
17. ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 และวันที่ 1 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ลูกเสือ - เนตรนารีให้มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามกระบวนทักษะลูกเสือ - เนตรนารี
ได้ฝึกฝนตามฐานต่างๆ ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตนเอง ฝึกการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่น มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งทาให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับประสบการณ์
ตรงที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม
แทน ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัด
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ณ แก่งกระจานริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท และค่ายลูกเสืออาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการด้านแก้ปัญหาการ
ใช้เหตุผลการสื่อสาร และการสื่อความหมาย การเชื่อมโยงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์
2. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยม เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ภายในงานนักเรียนได้รับความรู้จากนิทรรศการ
และฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน 5 ฐาน
3. เมื่อวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา
กลุ่มสหวิทยาเขตท่าจีน ณ โรงเรียนวัดอ่างทอง ผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล
ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 34 เหรียญ เหรียญเงิน 24 เหรียญ เหรียญทองแดง 14
เหรียญ
4. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการค่าย English
Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนที่ถูกต้องจากครูต่างชาติ
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5. นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14 “เมืองกาญจน์วิชาการ” สรุปเหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญ
ทอง 7 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 7 เหรียญ
6. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจาชาติ และสามารถนาหลักธรรมมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได้
7. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ท่านมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์
และถนนทางเข้าโรงเรียน ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 21,791,828 บาท เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการคมนาคม
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนสิงหาคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 37 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
16 โครงการ
3. ขายเอกสาร
2 โครงการ
4. เสนอราคาในระบบ e-GP
4 โครงการ
5. รายงานขอจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding
6 โครงการ
6. ราคากลางคลาดเคลื่อน
3 โครงการ
7. แจ้งกองช่างกาหนดราคากลาง
2 โครงการ
8. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
2 โครงการ

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาครครั้งที่ 8/2561 ประจาเดือน
สิงหาคม 2561 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เห็นชอบ ร่างประกาศ ก.จ.จ.สมุทรสาคร จานวน 2 เรื่อง
1. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 -เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
3. เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชานาญการ จานวน 3 ราย
* นางสาวปาริชาติ แสวงสุข ตาแหน่งเดิม ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตาแหน่งครูวิทยฐานะครู
ชานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
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* นางสาวกนกกร ชาวสวนกล้วย ตาแหน่งเดิมครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ครูวิทยฐานะครูชานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
* นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ ตาแหน่งเดิมครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ครูวิทยฐานะครูชานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
4.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวน้าฝน สุวรรณเชษฐ ครูวิทยฐานะ
ครูชานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งใหม่ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
5. เห็นชอบปรับลดระดับตาแหน่งข้าราชการครู จานวน 2 ตาแหน่ง
6. เห็นชอบรับโอนข้าราชการครู จานวน 2 ราย
* นายชัยอเดช เลิศนพรัตน์วงศ์ ตาแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การประถมศึกษา วิทยฐานะ -รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียน
วัดนินสุขาราม สานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร โอนย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ - รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบจ.
สมุทรสาคร
* นายสมชาย เจรจาปรีดี ตาแหน่งครู วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการ
บริหารการศึกษา วิทยฐานะ -รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนคลองทวี
วัฒนา สานักงานเขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร โอนย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ - รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบจ.
7. เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จานวน 1 ราย
ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ รักฐิติธรรม ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ตาแหน่งนักบัญชี 4 งานอานวยการ กปภ.สาขา
สมุทรสาคร
- โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนสิงหาคม
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม “จิตอาสา
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าชายเลน” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตาบล
บางหญ้าแพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๑๗
2. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management :
KM) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน”และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม “เทิดทูน
และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม
2561 ณ ศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
อาคาร 606 สานักพระราชวัง สนามเสือป่า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม “จิตอาสา
ร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน” ในจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัด
หลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และบริเวณพุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- เรื่องประชาสัมพันธ์
* ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก กรณีมีคาสั่งลงโทษไล่พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 2 ราย ออก
จากราชการ เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งการทางานเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษไล่ออกจากราชการ”
* ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม กรณีมีคาสั่งลงโทษปลดข้าราชการครู ตาแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษรายหนึ่งออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษปลดออกจากราชการ”
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2561
* โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจ กิจกรรมสัมมนา “Happy Workplace
สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข” วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสาครบุรี
ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561
ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
กันยายน 2561 จานวน 3 เรื่อง
1. วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
2. ติดตามผลการให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง

๑๘
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 5 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
3. ฎีกาจัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพาะเจาะจงของทุกส่วนราชการ
4. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
5. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
- งานที่อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ทราบ จานวน 1 เรื่อง
* ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง, รายรับ - รายจ่ายและรายงานทางการเงินของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2561 จานวน 1 เรื่อง
* ฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
- ขอเน้นย้าเรื่องการมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าในสานักงาน ฝาก
ปลัด อบจ.สค.
ทุกท่านช่วยกันดูแล และขอฝากไปถึงโรงเรียนด้วยให้นามาตรการนี้ไปใช้ในโรงเรียนด้วย
- เรื่องการสมัครจิตอาสา ขอฝากไว้กับคนที่ไม่ได้สมัครก็สามารถเป็นจิตอาสา
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในงานจิตอาสาได้กลุ่มไว้ 3 กลุ่ม คือ จิตอาสาเพื่องานการพัฒนา
กลุ่มที่สองคือ กลุ่มงานเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเฉพาะกิจ
โดยหัวใจหลักของจิตอาสาคือต้องสมัครใจ ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
- ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เรื่องระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ต่อไปจะต้องไปทาราคากลางในระบบทั้งหมด ฉะนั้นการ
เกิดความผิดพลาดการดาเนินการในระบบจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น จึง
ขอฝากกองพัสดุฯ และกองช่างไว้ด้วย
นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.

- ขอฝากเรื่องการสื่อสารในองค์กรที่อาจจะทาให้การสื่อสารที่ผิดพลาดไปได้
ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ฉะนั้นก่อนการส่งข้อความใดๆ ออกไป
ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องเวรยามฯ ขอกาชับให้ผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ และตรวจเวรยาม ตามคาสั่ง
ที่ได้รับมอบหมาย หากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจจะถูก
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
- วินัยของข้าราชการถือว่าเป็นคู่มือในการทางานที่สาคัญ ข้าราชการทุกคน
ควรจะต้องทราบว่าวินัยมีกี่ข้อและมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่กระทาผิด ซึ่งเมื่อสักครู่
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานเรื่องข้าราชการทาผิดวินัย ถูกลงโทษไล่ออก ปลด
ออกราชการ เนื่องจากกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ความตั้งใจในการทางาน สืบเนื่องจากที่ ผอ.กองคลังรายงานเรื่องผลการ
เบิกจ่ายจนถึงวันนี้ ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 34 ขณะที่จังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78
จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันเร่งรัดการทางาน เร่งรัดการเบิกจ่าย เพราะเป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณแล้ว

๑๙
นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - ฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องโครงการก่อสร้างจากที่รายงานมี 13 โครงการ แต่
เลขานุการนายก อบจ.สค. จากการรายงานของกองพัสดุฯ การลงนามของผู้รับจ้างมีทั้งหมด 18 โครงการ
ขาดไป 5 โครงการ ซึ่งอาจจะยังไม่มีการดาเนินการ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การดาเนินการ อยากให้มีรายงานมาพร้อมกัน และขอให้ติดตามความคืบหน้าด้วยว่า
ปัญหาอุปสรรคได้มีการแก้ไขหรือยัง เพราะผ่านมาเนิ่นนานพอสมควร อีกเรื่องคือ
การรายงานเปอร์เซ็นต์ผลดาเนินงาน ของพัสดุฯ กับกองช่าง ตัวเลขไม่ตรงกัน
อย่างเช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านบ่อ กองช่างรายงานผลงานร้อยละ 75 กองพัสดุฯรายงานร้อยละ 30
ซึ่งไม่ทราบว่าตัวเลขของกองไหนที่ถูกต้อง
- อยากให้กองช่างเตรียมพร้อมรับมือน้าในปีนี้ ขอให้ช่วยสารวจดูกระสอบทราย
ที่มี อยู่ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน
- เมื่อสักครู่ท่านปลัดฯ พูดถึงการยกเลิกใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งได้
มีหนังสือแจ้งเวียนมาแล้ว จึงขอให้แต่ละกองช่วยไปดูว่างานบริการใดที่ยังต้องใช้
สาเนาบัตรฯ อยู่หรือไม่ แต่บางกองอาจยังต้องใช้อยู่ เช่น กองพัสดุหรือกองคลัง ซึ่งจะ
เป็นไปได้หรือไม่ในการยกเลิกการเอกสารดังกล่าว
- เรื่องการประเมิน LPA ปี 2561 ที่จะต้องทาล่วงหน้าก่อนที่จะมีหน่วยงาน
ภายนอกมาประเมิน อยากให้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง
- เรื่องผลการเบิกจ่ายของ อบจ. ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 34 สิ้นเดือนกันยายนก็ไม่
น่าจะถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่ประสบผลสาเร็จ ก็คาดหวัง
ว่าในปีงบประมาณ 2562 โครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติที่จะต้องดาเนินการ
ให้ทันภายในปีงบประมาณ โดยเฉพาะในหมวดค่าใช้สอย หากเป็นไปได้
อยากให้รีบดาเนินการภายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 เพื่อไม่ให้โครงการไป
กระจุกตัวอยู่ในภายเดือนกันยายน จึงขอให้แต่ละกองมีการวางแผนงานในปีงบ
ประมาณ 2562 เพื่อช่วยให้ผลกาเบิกจ่ายของ อบจ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)

๒๐
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 10/๒๕61
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
นายก อบจ.สค.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 ขอให้ทุกท่านทุ่มเทและตั้งใจทางานให้มากขึ้น
มีความขยันขันแข็งทางานอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อองค์กร และขอให้ทุกท่านทางานอย่างมีความสุขกันทุกคน ในช่วงต่อไป
ขอมอบหมายให้ท่านบรรจงฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุมต่อไป

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- เนื่องจากท่านนายกฯ ติดภารกิจสาคัญ ผมขอทาหน้าที่ประธานการประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.

- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 การประชุม
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตร โครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
ประจาปี 2561 ดังนี้
(1) ผู้นาองค์กรต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารปกครอง ได้แก่
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
(2) บุคคลต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการดารงชีวิต ได้แก่ นายเทพประสิทธิ์
วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2. มอบโล่ประกาศเกียติคุณผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2561 ได้แก่ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
3. มอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี 2561
4. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี 2561
5. มอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
จังหวัดสมุทรสาคร “Color Samut Sakhon” สีสันแห่งสมุทรสาคร
6. มอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนชมรมคนริมน้าสมุทรสาคร
ประจาปี 2561

๒
7. ชมวีดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจัง หวัดสมุทรสาคร
8. ชมวีดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
9. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 รายจ่ายประจาตั้งเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ
98.36 เบิกจ่ายได้ 95.49 ต่ากว่าเป้าหมายอยู่ 2.87 ในภาพรวมตั้งเป้าหมาย
ไว้อยู่ที่ร้อยละ 96 เบิกจ่ายได้ 85.33 ต่ากว่าเป้าหมาย 10.67 รายจ่ายลงทุน
ตั้งเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 88 เบิกจ่ายได้ 76.92 ต่ากว่าเป้าหมาย 11.08
10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561
ในการจัดอันดับผลการเบิกจ่ายจาก 76 จังหวัด จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในอันดับที่ 33
ของประเทศ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.48
11. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจาปี 2561 ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม
(วัดช่องลม) ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวขอบคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยกันขับเคลื่อนงานนโยบายของจังหวัด และ
ตามนโยบายของรัฐบาล และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร
โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อาเภอสะอาด ระดับจังหวัด
ประจาปี 2561 ซึ่งรางวัลที่ 1 ได้แก่ อาเภอเมืองฯ , อันดับที่ 2 อาเภอกระทุ่มแบน
และอันดับที่ 3 อาเภอบ้านแพ้ว
2. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งท่านได้ฝากเรื่องการทางานของ อปท. และ
ขอบคุณทุก อปท. ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดมาด้วยดีตลอด และเน้นย้าขอให้
อทป.ศึกษา ระเบียบและอานาจหน้าที่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ชัดเจนก่อนนาไป
ปฏิบัติ
3. นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดฯ ฝากเน้นย้าเรื่องความสัมพันธ์ของ
อปท. กับการปกครองท้องที่ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้การทางานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอบคุณ อปท. ที่ช่วยกัน
ดูแลพื้นที่ถนนพระราม 2 ในการรักษาความสะอาด และเน้นย้าว่าในวันที่ 17
ตุลาคม 2561 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมา
เปิดอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอให้ อปท.ในพื้นที่ช่วยกันดูแลความสะอาด
5. การกาชับเรื่องแนวทางปฏิบัติ เร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง อบจ.ได้นาแนวทางนี้มาใช้บริหารจัดการเร่งรัดการทางาน
ในปี 2562 จึงขอฝากหัวหน้าส่วนส่วนราชการในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ระเบียบพัสดุ

๓
6. การจัดทาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดเน้นย้าว่าขอให้ อปท. ลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่น เพราะตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป จะเป็นตัวชี้วัดในเรื่อง
การสนับสนุนงบประมาณ ถ้าไม่มีทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น งบทั่วไปอาจจะถูกตัดไป
จึงขอฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองช่างที่ต้องดูแลเรื่องงานทางของ อบจ.
7. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวในช่วงท้ายการประชุมถึงข้าราชการทุกท่าน
ว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมภารกิจและหน้าที่ที่ติดตัวมา ทั้งหน้าที่ในการเป็นลูก
การเป็นพ่อเป็นแม่ ปู่ยา ตายาย และอีกหนึ่งหน้าที่ คือ หน้าที่การทางานบริการทีจ่ ะ
ต้องมีความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อปท. ที่ต้องให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จะต้อง
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นหัวใจสาคัญ
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ผมมีเพิ่มเติมข้อมูลจากที่ได้ไปสัมมนาเกี่ยวกับ สตง. โดยมีวิทยากรจาก 3 องค์กร
ได้แก่ ผู้ว่า สตง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจาย
อานาจ เนื้อหาโดยสรุป ผู้ว่า สตง. แจ้งว่า กฎหมายฉบับใหม่ของ สตง. ประกอบ
กับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในการตรวจติดตามของ สตง.จะเป็นไปในลักษณะการ
เสนอแนะ หรือให้คาแนะนา มากกว่าการจับผิด และท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สรุปได้ว่า งานของท้องถิ่นที่เกิดความยุ่งยาก อาจเป็นเพราะอานาจหน้าที่
ในการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ มีการแก้ไขล่าช้ามาก
ในบางภารกิจที่ท้องถิ่นดาเนินการไปแล้วไม่สอดคล้องกับระเบียบ ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งและถูกชี้แจง ซึ่งในหนึ่งปีสามารถออกระเบียบใหม่ได้หรือแก้ไขระเบียบเก่า
ได้ไม่เกิน 4 ระเบียบเท่านั้น และท่านคณะกรรมการการกระจายอานาจ กล่าวว่า
ปัญหาของท้องถิ่นที่ประสบอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ โดยสรุปคือราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไม่มีการกระจายอานาจหรือกระจายไปไม่หมด จึงทาให้เป็นเกิดปัญหาใน
การกระจายอานาจที่ไม่สมบูรณ์แบบ ฉะนั้นท้องถิ่นจะดาเนินงานอะไรขอให้ ใช้
กฎหมายหลักและกฎหมายอื่นมาประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สานักปลัดฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
* ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศผลการประเมินโครงการประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาปี 2561 ซึ่งผลการประเมินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
มีคะแนน ดังนี้
* ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ร้อยละ 83.85
* ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ
ร้อยละ 96.28
* ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ร้อยละ 87.65
* ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ร้อยละ 91.67
* ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ร้อยละ 89.23
รวมคะแนน 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.61

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

๔
นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2561
- โครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
* เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบจ.สมุทรสาคร
* เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
กระทุ่มแบน
* เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 พิธีเปิดสระว่ายน้าสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 6 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (สวนสุขภาพแห่งใหม่)
* เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 พิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิม
พระเกียรติ 6 ณ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตาบลบางกระเจ้า
- เมื่อวันที่ 5 , 13 และ 20 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้มีการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ณ ห้องสานักงานสภาฯ
- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมแปรญัตติ
ณ ห้องสานักงานสภาฯ
- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ
สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 3 มติที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบจ. งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (วาระที่ 1)
- เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5
มติที่ประชุม ดังนี้
* อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสท์ตกิ คอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุณราษฎร์
* อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพันเป็นเวลา 6 เดือน
จานวน 1 รายการ
* อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นเวลา
ต่ออีก 1 ปี จานวน 7 รายการ
* อนุมัติให้กันเงินรายจ่ายตามข้อบัญญัติ อบจ. จานวน 18 รายการ
* อนุมัติให้กันเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 10 รายการ
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4
มติที่ประชุม ดังนี้
* เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ อบจ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็น
ข้อบัญญัติ อบจ.
* อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างหลังคา
บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
* อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายพระราม 2 – เอกชัย (อู่ปรีชา)
* อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 10 รายการ

๕
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
1. โครงการการจัดทาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
เข้าทาการนิเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4
2. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเฉลิมพระเกียรติ 6
หมู่ที่ 6,7 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
(2) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
(3) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน
(ครูอัตราจ้าง) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรสาคร
ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
2. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบจ.สค.
ให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมีท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
และกล่าวปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การทางานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
20 ปี”

นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนกันยายน 2561
* หมวดภาษีอากร 6,645,160.552 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
53,111 บาท , หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 284,186 บาท หมวดภาษีจัดสรร
39,836,939.02บาท รวมทั้งสิ้น 48,108,926.12 บาท
* งบกลาง 929,254.35 บาท , งบบุคลากร 8,801,069 บาท,
หมวดค่าใช้สอย 2,631,550.35 บาท , หมวดสาธารณูปโภค 577,530.70 บาท,
หมวดค่าที่ดิน 9,108,939 บาท , หมวดค่าวัสดุ 878,208.44 บาท ,หมวดเงิน
อุดหนุน 3,132,700 บาท รวมทั้งสิ้น 25,261,905.93 บาท
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 961,417,902.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.18 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 800,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 301,357,593.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.67 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
* แยกเป็น งบประจา จานวน 407,774,500 บาท จ่ายจริง
268,823,823.392 บาท คิดเป็น 65.96 %

๖
* งบลงทุน จานวน 399,225,500 บาท จ่ายจริง 32,405,770 บาท
คิดเป็น 8.26 เทียบเดือนสิงหาคม 2560 งบลงทุน 531,379,913 บาท
จ่ายจริง 530,224,993 บาท คิดเป็น 99.78 %
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2560 -กันยายน 2561
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 354,509,263.23 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
28 กันยายน 2561 จานวน 185,070,930.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.20
คงเหลือ จานวน 169,438,332.94
- ด้านการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่ อบจ.จัดเก็บเอง ในปีงบประมาณ 2561
ประมาณการรายรับไว้ 65,400,000 บาท ยอดรับจริง 75,100,000 เศษ
คิดเป็นร้อยละ 114.97 เมื่อเทียบกับในปี 2560 จัดเก็บได้น้อยกว่า 52,000 เศษ
- ด้านรายรับรายจ่ายอยู่ระหว่างปิดบัญชี
* รายรับตามงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 เศษ
* รายจ่ายนอกงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 เศษ
- การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 มียอดกันเงินของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 17,700,000 เศษ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 423,000,000 เศษ กันเงินโดยอานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประมาณ 98,000,000 เศษ มีฎีกาค้างจ่าย
อยู่ 49 ฎีกา เป็นเงินประมาณ 41,000,000 เศษ รวมเป็นยอดกันเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 581,000,000 เศษ
นายพูลศักดิ์ บุเกตุ
ผอ.กองช่าง

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนกันยายน 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2561
1. ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่น้าท่าจีนป้องกันน้าท่วม บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๓
ตาบลบางยาง เป็นเวลา 15 วัน
2. ขุดตักวัชพืชในคลองลัดป้อม ข้างโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ติดกับสานักงาน
หมวดทางหลวงมหาชัย พร้อมเกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังสานักงานหมวดทาง
หลวงมหาชัย เป็นเวลา 2 วัน
3. ขุดตักวัชพืชในคลองท่าแร้ง บริเวณใต้สะพานถนนพระราม ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๒ เป็น
เวลา 2 วัน
4. ขุดลอกคลองชลประทาน พื้นที่หมู่ที่ ๖ ตาบลบางหญ้าแพรก เป็นเวลา 2 วัน
5. ขุดลอกร่องระบายน้าริมถนนคลองหลวง - เจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตาบลอาแพง
เป็นเวลา 1 วัน
6. เกลี่ยปรับพื้นที่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตาบลโรงเข้ จานวน 3 วัน
7. เกลี่ยปรับพื้นที่พร้อมกดเสาเข็ม บริเวณด้านหลังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จานวน 5 วัน
8. เกลี่ยปรับพื้นที่ บริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลนาดี หมู่ที่ ๒ จานวน 5 วัน
9. เกลี่ยปรับพื้นที่และขุดย้ายต้นไม้สาหรับเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ภายในวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จานวน 2 วัน
10. เกลี่ยปรับพื้นที่และขุดย้ายต้นไม้สาหรับเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ภายในวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จานวน 2 วัน

๗
11. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหญ้าแพรก พื้นที่หมู่ที่ ๘
ตาบลโคกขาม และพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตาบลพันท้ายนรสิงห์ จานวน 15 วัน
12. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลโรงเข้ จานวน 15 วัน
13. บรรทุกลูกปูนจากพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มายังโรงเรียน
พันท้ายนรสิงห์วิทยา จานวน 2 วัน
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2561)
1. สนับสนุนเครื่องสูบน้าปั๊มหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ในชุมชนเบญจทรัพย์ พื้นที่
หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม
2. สนับสนุนเครื่องสูบน้าพญานาค ขนาด 10 นิ้ว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตาบล
บางน้าจืด
3. กองช่างได้จัดซื้อกระสอบสาหรับใส่ทราย จานวน 40,000 ใบ สาหรับ
สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้มีกระสอบสาหรับใส่ทราย จานวน 118,500 ใบ
5. อบจ. ได้ประสานกับเรือนจาจังหวัดฯ ดาเนินการขุดลอกท่อระบายน้าบริเวณ
สี่แยกสถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาครถึงสะพานคลองจาก และถนนพระราม 2 –
เอกชัย (อู่ปรีชา) ตั้งแต่บริเวณแยกถนนเอกชัยถึงโรงแรมเดอะเช็คอินน์ ตาบลนาดี
6. ให้การสนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน 5 แห่ง รวม
เป็นเวลา 5 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันศุกร์ที่
28 กันยายน 2561
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 -บ้านบางพลี หมู่ที่
10 ตาบลบางโทรัด สัญญาเลขที่ 123/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน สิ้นสุดสัญญา 29
กันยายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 15,970,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด
พรพจน์การโยธา ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงาน
ที่ 100%
2. ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตาบลแคราย เชื่อมหมู่ที่
12,6 ตาบลสวนหลวง (ระยะที่ 2) สัญญาเลขที่ 180/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 22,038,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท คลังทองศิริ จากัดผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการ
เทคอนกรีตรางวี และลงวัสดุหินคลุกแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 55%
3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตาบล
นาโคก 164/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,944,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
4. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม
สัญญาเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 25 มกราคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,265,000บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ผลงานที่ได้ 50%

๘
5. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกวิรุณราษฎร์
หมู่ที่ 7 ตาบลท่าไม้ สัญญาเลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 24 กันยายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 7,550,๐๐๐. บาท ผู้รับจ้าง บริษัท
พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จากัด ผู้ควบคุมงาน นายธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ 100%
6. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตาบลบางยาง
สัญญาเลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 24 สิงหาคม
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 1,148,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด โชค
นาคะวโรผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
7. ก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร สัญญาเลขที่ 194/
2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561วงเงินใน
สัญญาจ้าง983,33๐ บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด บี บี พี โปรดักส์ ผู้ควบคุมงาน
นายธัญประเสริฐ ทัศนีย์ไตรเทพ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ 15%
8. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2
ตาบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลท่าทราย สัญญาเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาการก่อสร้างถึง 5 พฤศจิกายน
2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,900,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการปูผิวจราจร AC แล้วเสร็จ
ทั้งหมด ผลงานที่ได้ 82%
9. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตาบลคอกกระบือ สัญญาเลขที่
131/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กรกฎาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 4,568,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก. นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน
นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการเทคอนกรีตรางระบายน้า ผลงานที่ได้ 2%
10. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา)
หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี สัญญาเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 15 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,890,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท
ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการเทคอนกรีตต่อ
ปากบ่อพัก และรางระบายน้า ผลงานที่ได้ 28%
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านบ่อ สัญญาเลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561สิ้นสุดสัญญา 13
ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 5,220,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัยขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการ แล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 122 สัญญาเลขที่ 178/
2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินใน
สัญญาจ้าง 18,038,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการฝังท่อระบายน้า และบ่อพัก คสล.
พร้อมทาการต่อปากบ่อพัก ผลงานที่ได้ 15%

๙
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่าเก็ก) สัญญา
เลขที่ 234/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 กุมภาพันธ์
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 12,811,000บ าท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด นครชัย
การช่างผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการฝังท่อระบายน้า และบ่อพัก
คสล. พร้อมทาการต่อปากบ่อพัก ผลงานที่ได้ 20%
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ผมมีเรื่องขอฝากถึงกองช่าง จากที่ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าตารวจจาก
สน.พหลโยธิน 2 นาย ถูกโยกย้าย เนื่องจากนาดินที่ขุดจากอุโมงค์ไปขายให้หมู่บ้าน
จัดสรร โดยมีตารวจ 2 นายมาเกี่ยวข้อง จึงขอนาเรื่องนี้มาฝากถึงกองช่างว่า หาก
การดาเนินการโครงการในที่ดินของผู้อื่น ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นที่สาธารณะ
หรือที่เป็นส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงงานบรรเทาสาธารณภัยด้วยก็เช่นกัน ขอให้
ดาเนินการในเรื่องของส่วนร่วม ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย

นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนกันยายน 2๕61 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 4,296 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 10 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 23 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนกันยายน 2561 จานวน 33 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
27 กันยายน 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,528 คน
* รายรับประจาเดือนกันยายน 2561 จานวน 10,996 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2561
1. วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 กิจกรรม “สัตว์หรรษา”
2. วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 กิจกรรม “ ถุงหอม”
3. วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 กิจกรรม “ พวงมโหตร”
4. วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 กิจกรรม “แจกันสุดเก๋”
5. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 กิจกรรม “โดนัทจิ๋ว”
6. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 กิจกรรม “โลกของเรา”
7. วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 กิจกรรม “น้ามหัศจรรย์”
8.วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 กิจกรรม “ไม้วิเศษ”
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนตุลาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ที่คั่นหนังสือ”
2. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “กระปุกออมสิน”
3. วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ต้นไม้ 3 ฤดู”
4. วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ผีเสื้อ”
5. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “หมวกเป็ด”
6. วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “แมวน้อย”
7. วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ดินสอไม้”
8.วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “พัดกระดาษ”

๑๐
- 5 อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด ประจาเดือนกันยายน 2561
* อันดับที่ 5 วิชาแรก วิชาชีวติ ผูแ้ ต่ง : ว.วชิรเมธี
* อันดับที่ 4 สราญฤดี ผู้แต่ง : Andra
* อันดับที่ 3 เจาะลึกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 : ฉบับเข้มข้น
ผู้แต่ง สินธุ์ธู ลยารมภ์
* อันดับที่ 2 แนวคิดและแบบอย่างวิถีชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา
ตนเอง (ฉบับชาวบ้าน) ผู้แต่ง : อภิชาต ศรีสอาด
* อันดับที่ 1 สานรัก กฤตกร : เมญาณี
- โครงการที่ดาเนินการในเดือนกันยายน 2561
* เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กับกิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมประดิษฐ์
ที่คั่นหนังสือ
* เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์
นิคมเกลือ ตาบลโคกขาม ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
SK park โดยมีผู้อานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษาฯ ให้การต้อนรับ
* เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง
มาดามทุสโซ กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์ กรุงเทพฯ
* รายงานการปฏิบัติงานของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2561
ได้แก่้ดูแลปรับปรุงอาคารออกกาลังกาย้,้ใหบริการประชาชน้,เตนแอโรบิค้กีฬา
ฟุตบอลอาวุโส้,้พื้นที่หญาเทียมบริเวณส่วนโคงหลังประตูฟุตบอล้,้อาคารออก
กาลังกาย้(ฟิตเนส)้,้เดินวิ่งในลู่วิ่ง้,้บาสเก็ตบอล
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลหลักห้ามาจัด
กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลายและจั ดกิจกรรมแจกของรางวัล โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทาให้นักเรียนได้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมโรงเรียนวั ดหลักสี่ฯ
2. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลหลักห้ามาจัด
กิจกรรมแกนนาเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็น
การปลูกจิตสานึกการรักษาสิ่งแวดล้อ ม งดใช้ถุงพลาสติก และร่วมเดินรณรงค์ใน
ตลาดนัดพร้อมนาเกร็ดความรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ วัดหลักสี่ฯ
3. เมื่อวันที่ 13 กันยายน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงมาดามทุสโฃ และซีไลฟ์
กรุงเทพฯ จัดโดย อบจ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมุ่งเน้น

๑๑
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทาเป็น
ไขปัญหาดวยตนเอง และเปิดโลกกว้างประสบการณ์นอกโรงเรียน
4. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์ส โสมรจัดงานวัน
เกษียณอายุราชการให้กับครูเฉลิม ฮะเจริญ และครูวิไลวรรณ ฮะเจริญ โดยมีศิษย์
เก่า คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับครูทั้งสองท่านด้วยความรักและ
เคารพ สร้างความประทับใจที่อบอุ่นท่ามกลางเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน ณ
หอประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่
นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน
2561 ดังนี้
1. รางวัลเกียรติยศที่เกิดจากความมุ่งมั่น มานะพยายามของนักเรียนบ้า น
ปล่องเหลี่ยม จานวน 3 รางวัล โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครมอบให้แก่
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่
นักเรียนสอบ ได้คะแนนสูงสุดของปีการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
* คะแนนเฉลี่ย O-Net สูงสุดอันดับที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
* คะแนนเฉลี่ย O-Net สูงสุดอันดับที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
* คะแนนเฉลี่ย O-Net สูงสุดอันดับที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นอกจากนี้โรงเรียนได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จนประสบผลสาเร็จ โดยจัดนิทรรศการและเสวนาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลาการทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
ต่อไป
2. นักเรียนระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนภาคกลางไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ประจาปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต ผลการแข่งขันนักเรียนระดับปฐมวัยแข่งขัน
เดินตัวหนอน ได้รางวัลอันดับที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้รางวัลอันดับที่ 13
3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ครั้งที่ 68
ประจาปีการศึกษา 2561 ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันระดับภาค จานวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้การวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
4. จังหวัดสมุทรสาครจัดการแข่งขันกีฬาสาครเกมส์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทเทเบิ้ลเทนนิส ชายคู่รุ่นอายุ 18 ปี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมไปเข้าค่ายพัฒนา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ณ อุทยานวิ ทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2561 เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ในแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์จริง

๑๒
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนสิงหาคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 35 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
7 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
9 โครงการ
3. ชะลอการลงนาม
6 โครงการ
4. ได้ผู้เสนอราคา
1 โครงการ
5. ขายเอกสาร
5 โครงการ
6. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบราคากลาง
4 โครงการ
7. แจ้งกองช่างทา CD ราคากลาง
1 โครงการ
8. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
2 โครงการ

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาครครั้งที่ 9/2561 ประจาเดือน
กันยายน 2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. เห็นชอบ ร่างประกาศ ก.จ.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาแหน่ง
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑
สาระสาคัญ : เป็นการยกเลิกหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเดิม (ระบบซี) และใช้หลักเกณฑ์
ใหม่ (ระบบแท่ง) ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยให้เลื่อนและแต่งตั้งจาก
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
- มีการกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเลื่อนฯ
- เกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- วิธีการประเมินเพื่อเลื่อน
- หลักเกณฑ์การปรับปรุงตาแหน่ง
- การเลื่อนและแต่งตั้งตาแหน่งประเภททั่วไป
* ระดับปฏิบัติงาน : ระดับชานาญงาน
* ระดับชานาญงาน : ระดับอาวุโส
- การเลื่อนและแต่งตั้งตาแหน่งประเภทวิชาการ
* ระดับปฏิบัติการ : ระดับชานาญการ
* ระดับชานาญการ : ระดับชานาญการพิเศษ
* ระดับชานาญการพิเศษ : ระดับเชี่ยวชาญ
๒. เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จานวน ๓ ราย
๑. น.ส.วินะภา โต้เพชร ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุดกองการ
ศึกษาฯ สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก เพื่อไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. นายวินัย นุเคราะดี ตาแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
กองช่าง สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

๑๓
๓. น.ส.ฐิติมา ดวงแจ่มใส ผู้ชว่ ยนักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษา ฯ
(ช่วยราชการสานักปลัดฯ) สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก
เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
๓. เห็นชอบโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
โครงการดีเด่น เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปี สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑) โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
จานวน ๑ โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ที่ ๖ ขอเสนอโครงการ อบจ.สีเขียว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนและขอเสนอการกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับคะแนน
เพื่อใช้ในการประเมิน
(๒) โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสาคัญ จานวน ๑ โครงการ ตาม
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ขอเสนอโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการดีเด่นและมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่
ดี และมีความยั่งยืนต่อเนื่อง
- โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนกันยายน
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรม
สัมมนา “Happy Workplace สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข” วันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่
๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
- เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์
* ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(1) กรณีมีคาสั่งลงโทษไล่พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ รายออกจากราชการ
เนื่องจากได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีขาดราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า
๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษไล่ออกจากราชการ”
(2) กรณีมีคาสั่งลงโทษไล่ข้าราชการรายหนึ่งออกจากราชการ เนื่องจากได้
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็น
เวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “ลงโทษไล่ออกจากราชการ”
- ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความ
กรุณาจากพระไพศาลวิสาโล เดินทางมาจากวัดป่าสุคะโต อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ“ธรรมะกับการทางาน”

๑๔
- งานบริหารงานบุคคล เรื่อง การลดอัตรากาลังพนักงานจ้าง เฉพาะในส่วนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีตาแหน่งเหมือนข้าราชการ เช่น ตาแหน่งผู้ช่วยธุรการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น ที่เป็นลักษณะ
ชื่อที่คล้ายข้าราชการ โดยส่วนกลางมีนโยบายให้จัดทาแผนลดอัตรากาลังบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจให้เหลือ 25 % ของจานวนข้าราชการ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพนักงานจ้างของ อบจ.หลายท่าน สาหรับหลักเกณฑ์ในการดาเนินการเรื่องนี้
ทางกรมส่งเสริมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
ตุลาคม 2561 จานวน 3 เรื่อง
1. การยืมเงินทดรองราชการ, การส่งใช้เงินยืม ทดรองราชการ และการเดินทาง
ไปราชการ
2. งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 4 เรื่อง
(1) ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพาะเจาะจง ของทุกส่วนราชการ
(2) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
(3) การจัดทาทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
(4) การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
3. งานที่อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ทราบ จานวน 2 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้ เงินยืมทดรองราชการ
4. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2561 จานวน 2 เรื่อง
(1) ตรวจสอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง, รายรับ - รายจ่าย และรายงานทางการเงิน
ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
(2) การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 5 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
3. ฎีกาจัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก, วิธี
เฉพาะเจาะจงของทุกส่วนราชการ
4. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
5. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
- งานที่อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ทราบ จานวน 1 เรื่อง
* ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง, รายรับ - รายจ่ายและรายงานทางการเงินของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2561 จานวน 1 เรื่อง
* ฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย

๑๕
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ทุกท่านที่เป็นพนักงานจ้างจะถูกแทนที่ด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ และต่อไป
ข้าราชการใหม่ทั้งหลายก็จะถูกแทนที่ด้วย A.I. (Artificial Intelligence) ซึ่งจะส่ง
กระทบต่อคนจานวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- ขอเน้นย้าเรื่องการมาตรการประหยัดไฟฟ้าในสานักงาน ซึ่งยังติดลบอยู่ 24%
แต่เราก็ยังต้องดาเนินการมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป และขอความร่วมมือจาก
ทุกท่านในการช่วยกันประหยัดพลังงาน การเปิดแอร์ให้เปิดในเวลา 09.00 น. และ
ปิดก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง รวมถึงกระติกน้าร้อนขอให้ช่วยกันดูแลด้วย สาหรับการใช้
ลิฟท์ หากขึ้นชั้นเดียวควรใช้ลงบันไดแทน รวมทั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารสานักงาน
ฝากเวรยามช่วยดูด้วย
- เรื่องความรับผิดงานในหน้าที่ ขอเน้นย้ากับทุกท่านให้กลับไปดูข้อตกลงที่ได้ทาไว้
ว่ามีภารกิจงานอะไรและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง อยากให้ทุกท่านคานึงถึงงานในหน้าที่
หลักของเราไว้ก่อน รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรของเรา โดยเฉพาะงานด้านบริการ
แก่ประชาชน ขอให้ใส่ใจดูเป็นพิเศษ ทั้งที่มารับบริการภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน และการให้ข้อมูลต่างๆ แก่บุคคลภายนอกขอให้มีความชัดเจนและถูกต้อง

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ขอเพิ่มเติมจากท่านปลัดฯ ผมได้ไปเจอ อปท. แห่งหนึ่ง ติดป้ายไว้หน้าสานักงาน
ว่า“ปฏิรูปจิตสานึก” โดยจะต้องไม่พูดคา 3 คา คือ ไม่รู้ ไม่ว่าง ไม่ใช่หน้าที่
เป็นคาที่ฟังดูง่ายๆ แต่มีความหมายที่ดีมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ท่านพูดถึงการ
ให้บริการ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องการอยู่เวรยามฯ สาหรับผู้ที่มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ และตรวจเวร ขอให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งอย่างเคร่งครัด
- เรื่องวินัยข้าราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่ กรณีที่พนักงานจ้าง
2 ราย และข้าราชการ 1 ราย กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษคือไล่ออก
ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 7 วัน และ 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งผมได้
ฝากไว้ทุกเดือน เพื่อให้ทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการว่ามีกี่ข้อ และในแต่ละ
ข้อรายละเอียดมีอะไรบ้าง
- เรื่องความตั้งใจในการทางาน ซึ่งพิจารณาจากสถิติผลการเบิกจ่ายที่นาเสนอไว้
ผลการเบิกจ่ายของ อบจ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 37.67 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 พวกเราคงต้องมีความตั้งใจให้มากกว่านี้
- ขอให้ระวังระมัดเรื่องการทางานที่ต้องออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชน
ขอให้พึงระวังอย่าให้เป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม
รองนายก อบจ.สค.(2)

- เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว ขอให้ทุกท่านตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ให้มากขึ้น

๑๖
นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - จากการนาเสนอของกองพัสดุและกองช่างเมื่อครั้งที่แล้ว ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่อง
เลขานุการนายก อบจ.สค. การรายงานผลการดาเนินการโครงการก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งในเดือนนี้ตัวเลข
ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ เช่น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เลียบคลองนาเกลือ กองพัสดุรายงานผลงานอยู่ที่ร้อยละ 50 กองช่างรายงานอยู่ที่
ร้อยละ 100 ฉะนั้นในครั้งต่อไปก่อนการรายงานขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ตรงกันด้วย
- จากการพิจารณาผลคะแนน LPA ที่สานักปลัดฯ ได้รายงานทั้ง 5 ด้าน
ด้านที่มีความโดดเด่นที่สุดคือด้านบุคลากร ได้คะแนน 96 และด้านที่อ่อนที่สุด
คือด้านการบริหารจัดการได้คะแนนประมาณ 85 คะแนน จึงขอฝากให้กองที่
เกี่ยวข้องไปช่วยดูว่า เพราะสาเหตุใดด้านนี้ถึงได้คะแนนน้อย รวมถึงด้านอื่นๆ ด้วย
เพื่อจะได้นามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
- ในปีงบประมาณ 2562 อบจ.จะดาเนินโครงการ อบจ.สีเขียว ขอให้กองแผนฯ
ช่วยอธิบายถึง อบจ.สีเขียว ว่าเป็นอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้าง
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- โครงการ อบจ.สีเขียว ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การคัด
แยกขยะ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประหยัดพลังงานที่จะต้องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้า
มาเกี่ยวข้อง สาหรับรายละเอียดการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ประสาน
ให้ทุกส่วนราชการทราบอีกครั้ง

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์
- หลักการง่ายๆ ของ อบจ.สีเขียว คือ ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
เลขานุการนายก อบจ.สค. อบจ.มีโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยมีการนาแนวทางในหลายด้ายมาปรับใช้ให้เข้ากับ
หน่วยงาน และใช้ชื่อ อบจ.สีเขียว ฉะนั้นขอฝากกับทุกท่านว่า หากท่านใดมีความคิด
ใหม่ๆ ต้องการจะนาเสนอที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาพูดคุยได้หรือจะนาเสนอผ่าน
กองแผนฯ ได้
- ขอแสดงความยินสาหรับข้าราชการใหม่ทุกท่านที่ผ่านการประเมิน และต้อง
ขอฝากทั้งข้าราชการใหม่และข้าราชการเก่าด้วยว่า ขอให้ช่วยกันคิดงานหรือโครงการ
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จากที่ท่านบรรจงฯ พูดไว้เมื่อสักครู่ ต่อไปอาจจะมีระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ หรือที่เรียกว่า A.I. เข้ามาใช้แทนทีม่ นุษย์ แต่สิ่งที่ระบบเหล่านั้นไม่สามารถทาได้
และแตกต่างจากมนุษย์ก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้นการคิดและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ และที่ผ่านมา อบจ.สมุทรสาคร ไม่ได้ส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมาหลายปี หากทุกท่านช่วยกันคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อนาเสนอผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า อบจ.สมุทรสาคร มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถ
- จากที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “Happy Workplace สร้างสรรค์องค์กร
แห่งความสุข” เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ผ่านมา มีสาระสาคัญที่สรุปได้คือ การทางานทุกอย่าง หากจะให้ ประสบผลสาเร็จ
การวางแผนเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรก ต้องมีการทางานเป็นทีมแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือนามาปรับใช้
รู้จักการให้อภัยกันเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และที่สาคัญคือการสื่อสารมีความจาเป็น
มากในการทางานในหน่วยงาน เพราะหากสื่อสารกันด้วยความไม่เข้าใจก็จะทาให้เกิด
ปัญหาขึ้นได้ ซึ่งสรุปผลการทางานที่ผ่านมาในปี

๑๗
งบประมาณ 2561 ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะการเบิกจ่ายไม่ถึง
50% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังต้องมีภาระในการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2562 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ ขอให้ทุกท่านรีบเร่งขับเคลื่อนการทางานให้มาก
ขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายบรรลุวตั ถุประสงค์ ขอฝากท่านปลัดฯ ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ช่วยกาชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้มีผล
การเบิกจ่ายให้มากขึ้น
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ขอฝากท่านปลัดฯว่า การวางแผนทางานในปีงบประมาณ 2562 สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดนอกเหนือจากภารกิจที่ดาเนินการอยู่ คือเรื่องของเงื่อนระยะเวลาทีต่ ้องคานึงถึง
ด้วยว่าจะต้องทาอะไรและจะเสร็จเมื่อไร

ระเบียบวาระที่ 7
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมฯ ออกระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงานการจัดแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาแข่งขันในปี 2559 ซึ่งได้มีการซักซ้อมหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ดังนี้
1. วันสาคัญทางของชาติ ได้แก่ วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
2. วันสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช
3. วันอื่นๆ ตามมติ ครม. เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ
วันท้องถิ่นไทยเป็นต้น
4. งานประเพณี แบ่งออกเป็น งานประเพณีของชาติ เช่น ลอยกระทง
วันสงกรานต์ เป็นต้น
- งานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. หรืองานประเพณีของท้องถิ่น โดยต้องมี
วัตถุประสงค์การจัดงานตามหลักเกณฑ์ มี 5 ข้อ ได้แก่
(1) ต้องเป็นกิจกรรมหรืองานที่จัดขึ้นสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนาน
(2) เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมในงานที่เกิดประโยชน์สาธารณะ
(3) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดีงาม ความเสียสละ และการมี
ส่วนร่วม ความสามัคคีของหมู่ชน
(4) ต้องไม่มีลักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
(5) ต้องมีสัดส่วนของกลุ่มที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีใน
ระดับจังหวัด อาเภอหรือเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พอสมควร ซึ่งต้องมีการตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

๑๘

ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 11/๒๕61
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค.(1)

- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ มีเรื่องเป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.
นามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า หนังสือราชการที่ มี
เงื่อนเวลา ขอให้เร่งรัดดาเนินการอย่าให้เกินเงื่อนเวลาที่กาหนด โดยขอให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ
2. การบันทึกเสนอหนังสือ ขอให้เน้นเรื่องความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย
ที่อ้างอิง โดยในการบันทึกเสนอเรื่องที่จะขออนุมัติหรือจะขออนุญาต เห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบอย่างไร ถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบอ้างอิง ขอให้แนบมาด้วย
3. งานที่คิดว่าอาจจะมีปัญหา ขอให้รีบดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน อย่า
รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ไข เพราะจะทาให้แก้ ไขยากขึ้น
4. ในสามเดือนแรกจังหวัดจะเร่งรัดแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและคลองต่างๆ
5. ในปีงบประมาณ 2562 ขอให้เร่งรัดงบที่ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็น
วิธีการใหม่ที่ไม่ต้องอ้างอิงระเบียบพัสดุ
6. เป้าหมายของรัฐบาลสาหรับการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ในปีงบประมาณ
2562 กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้มีการกาหนด ซึ่งคาดว่าน่าจะเหมือน
กับในปีงบประมาณ 2561
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2561 ภาพรวมของรัฐบาล
ตั้งเป้าหมายผลการเบิกจ่ายต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 96 โดยจังหวัดสมุทรสาครเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 88.69 แยกเป็นงบประจาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.04.69 งบลงทุน
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.74

๒
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งและย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ได้แก่ นายพิริยะ ฉันทดิลก ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก
ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
2. แนะนาปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารง
ตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
(1) พ.จ.อ.พงศ์เลิศ วงศ์จิตสุภา ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บางกระเจ้า ย้ายมาจาก ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนส้ม อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
(2) นายกิตติ ทองช่วย ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลดอนไก่ดี ย้ายมาจาก
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ฝากความ
คาดหวังกับคณะผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยกันขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร การทางานร่วมกับจังหวัด โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนจังหวัด เนื่องจาก อปท.มีภารกิจที่
ต้องรับผิดชอบ มีระเบียบ กฎหมายและมีงบประมาณอยู่แล้ว จึงขอฝากว่าเรื่องใดที่
เป็นเงื่อนไขสามารถหารือกับจังหวัดได้ และฝาก อปท.ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การดูแลเรื่องขยะในที่สาธารณะและน้าเสียด้วย
4. โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เฟส 2” โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 1,116 แห่ง และกล่าวมอบนโยบายการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่นว่า หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปท.แล้ว การขับเคลื่อน
อาจจะยาก จึงได้มีการเปิดเฟส 2 ขึ้นมา โดยจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านใดที่มีมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วนามาเข้าร่วม
โครงการได้ โดยประสานที่ได้กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
5. โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม และขอความร่วมมือจากทุก อปท. ให้จับคู่วัด และลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอฝากกองการศึกษาฯ
ช่วยดูเรื่องนี้ด้วย
6. การดาเนินการหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชน ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย
มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเข้าถึงประชาชนได้มาก
ที่สุดก็คือหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชน โดยขอให้ อปท. ดาเนินการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวให้ใช้งานได้ดีเป็นปกติทุกหมู่บ้านและชุมชน

๓
7. แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ เน้นย้าว่าทุก อปท. มีคณะกรรมการของแต่ละ อปท.ในการช่วยเหลือ
ประชาชนอยู่แล้ว เมื่อมีปัญหาในภารกิจหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ขอให้คณะกรรมการของแต่ละ อปท. ช่วยขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ประชาชนของแต่ละ อปท. หากเกิดศักยภาพที่สามารถดาเนินการได้จึงค่อยส่งต่อมา
ตามลาดับ
8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้า
ขอให้ อปท. ช่วยดาเนินการในเรื่องการกาจัดขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเรื่องคูคลองขอให้ช่วยกันกาจัดขยะ วัชพืช
ภายในคูคลองให้สะอาด โดยเฉพาะท่อระบายน้า ขอให้ช่วยกันดาเนินการขุดลอกท่อ
ให้สะอาด เพื่อให้การระบายน้าสะดวกมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หน.สานักปลัดฯ

นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม
ผอ.กองกิจการสภาฯ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
- สานักปลัดฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
* การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
* กรมส่งเสริมฯ แจ้งผ่านจังหวัด ให้ อปท. จัดระเบียบการให้อาหารนกในที่
สาธารณะ หรือแม้แต่พื้นที่ส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งหลายแห่งมีการให้อาหารนก จนจานวนนกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างความราคาญ
และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยได้กาชับให้ทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ไปหาวิธีแก้ไขให้
เกิดความสะอาดอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ จะต้องไม่ทาร้ายสัตว์ แต่เน้นขอความร่วมมือจาก
ประชาชนงดให้อาหารนกอย่างเด็ดขาด เพื่อลดจานวนนกลง หากอยู่ในพื้นที่วัดขอให้
กาหนดบริเวณให้อาหารในวงจากัด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนทั่วไป จึงขอให้
อปท. สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายและโรคที่เกิดจากนกพิราบ
และขอให้ประชาสัมพันธ์ งดให้อาหารนกพิราบในพื้นที่โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว
และโบราณสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความรับรู้กับ
ประชาชนว่าการให้อาหารนก อาจมีความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯปรับไม่เกิน 2,000 บาทและความผิดตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
* โรคคริปโตค็อกโคลิส เกิดจากเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อคนที่มีระบบภูมิคุ้มกัน
อ่อนแอ การติดเชื้อก่อให้เกิดอาการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เชื้อรา
ชนิดนี้สามารถพบได้ในอุจจาระของนก โดยเฉพาะนกพิราบ การติดต่อส่วนใหญ่เกิด
จากการหายใจเอาเชื้อเข้าไป อาจทาให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือ
การติดเชื้อที่สมองหรือตา
- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2561
* โครงการ อบจ.สมุทรสาครสัญจรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน
พระราม2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

๔
- กิจกรรมที่จะดาเนินในเดือนพฤศจิกายน
* โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กิจกรรม “เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
วันที่ 15-16 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ จ.จันทบุรี และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจารุง
ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง
* กิจกรรมเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ร.ร.สมุทรสาคร
วุฒิชัย และ ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ เข้าร่วมกิจกรรม
* สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการ
พัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ”ระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
นางสาวรภัทภร สายเย็น
ผอ.กองแผนฯ

- กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
* คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน อบจ.สมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
(1) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการด้านการอนุรักษ์โครงการด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชณูปถัมภ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
(2) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกถนน
พระราม 2 (วัดบางพลี) บ้านบางพลี ตาบลบางโทรัด อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์
ผอ.กองคลัง

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2561
* หมวดภาษีอากร 5,858,910.62 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
118,389 บาท , หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 320,264 บาท , หมวดภาษีจัดสรร
17,379,239.89 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,212,288,56 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 22,730,592 รวมทั้งสิ้น 49,619,684.09 บาท
* งบกลาง 444,889.85 บาท , งบบุคลากร 8,356,731.29 บาท,
หมวดค่าใช้สอย 1,000 บาท , หมวดค่าตอบแทน 27,160 บาท , ค่าวัสดุ
42,095,64 บาท รวมทั้งสิ้น 9,362,636.56 บาท
- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 242 ,640 บาท , เงินสบทบทุนส่งเสริมอาชีพ 888.48 บาท
เงินรับฝาก 1,212,308.58 บาท , เจ้าหนี้เงินสะสม 1,027,642.67 บาท ,รายจ่าย
ค้างจ่าย 1,254,020.60 บาท , ลูกหนี้เงินสะสม 1,037,656.67 บาท , เงิน
อุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์ 1,027,642.67 บาท รวมทั้งสิ้น
46,878,8941.08 บาท

๕
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 830,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 49,619,684.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98.18 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 830,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 9,362,636.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.13 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2561
* แยกเป็น งบประจา จานวน 402,730,200 บาท จ่ายจริง
9,362,636.56บาท คิดเป็น 2.32 %
* งบลงทุน จานวน 427,269,800 บาท จ่ายจริง - บาท
คิดเป็น - % เทียบเดือนสิงหาคม 2560 งบลงทุน 392,225,500 บาท
จ่ายจริง - บาท คิดเป็น - %
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนตุลาคม 2561
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 539,806,967.39 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
31 ตุลาคม 2561 จานวน 1,254,020.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23
คงเหลือ จานวน 538,552,946.79 บาท
นายพูลศักดิ์ บุเกตุ
ผอ.กองช่าง

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561)
- การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล(ในช่วงระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561)
1. เกรดปรับถนนสายหลวงพ่อโอภาสี ม.4 ต.พันท้ายนรสิงห์ เป็นเวลา 3 วัน
2. เกรดปรับพื้นที่บริเวณวัดศรีวนาราม ต.บางกระเจ้า เป็นเวลา 1 วัน
3. เกรดปรับถนนเลียบทางรถไฟบริเวณหมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน เชื่อมหมู่ที่ 4
ต.บางกระเจ้า เป็นเวลา 2 วัน
4. เกรดปรับพื้นที่บริเวณวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ต.โคกขาม เป็นเวลา 1 วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันศุกร์ที่
2 พฤศจิกายน 2561
1. ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตาบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6
ตาบลสวนหลวง (ระยะที่ 2) สัญญาเลขที่ 180/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 22,038,000 บาท ผู้รับจ้าง
บริษัท คลังทองศิริ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการวางท่อ
ระบาย งานบ่อพัก งานรางวีแล้วเสร็จทั้งหมด เทผิวทาง ค.ส.ล ได้ 90% ของพื้นที่
ทั้งหมด ผลงาน ที่ได้ 75%
2. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม
สัญญาเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 25 มกราคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,265,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัดผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล แล้ว
เสร็จจานวน 5 แห่ง ขณะนี้กาลังก่อสร้างสะพานที่เหลือ 3 แห่ง ทาการลงวัสดุ
คัดเลือกได้ประมาณ 95% ผลงานที่ได้ 65%

๖
3. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัยเริ่มจากแยกถนนพระราม 2
ตาบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลท่าทราย สัญญาเลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาการก่อสร้างถึง 5
พฤศจิกายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 4,900,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริ
ไพบูลย์พัฒนาการ จากัดผู้ควบคุมงาน นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ผลงานที่ได้ 100%
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตาบลคอกกระบือ สัญญาเลขที่
131/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กรกฎาคม 2561
วงเงินในสัญญาจ้าง 4,568,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก. นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน
นายสุรินทร์ อุปคุตม์ ดาเนินการแล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
5. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 – เอกชัย (อู่ปรีชา)
หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี สัญญาเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 15 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,890,000 บาท ผู้รับจ้าง
บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการเท
คอนกรีตรางวี ผลงานที่ได้ 34%
6. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตาบลนาโคก สัญญา
เลขที่ 255/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,049,450 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ-อาเธอร์ แอด
วานซ์ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการก่อสร้างนั่งร้านรองรับ
ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ผลงานที่ได้ 5%
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 122 สัญญาเลขที่ 178/
2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินใน
สัญญาจ้าง 18,038,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการวางท่อบ่อพัก คสล. และเสริมปาก
บ่อพัก, ลงทรายกลบหลังท่อระบายน้า ผลงานที่ได้ 25%
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่าเก็ก) สัญญาเลขที่
234/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
วงเงินในสัญญาจ้าง 12,811,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด นครชัยการ
ช่างผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการทาการวางท่อบ่อพัก คสล. และ
เสริมปากบ่อพัก, เทคอนกรีตรางวี, ติดตั้งฝาบ่อพัก ลงทรายกลบหลังท่อระบายน้า
ผลงานที่ได้ 29%
นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนตุลาคม 2๕61 ดังนี้
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 4,155 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 13 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งสิน้ 23 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนตุลาคม 2561 จานวน 36 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
31 ตุลาคม 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,541 คน

๗
* รายรับประจาเดือนตุลาคม 2561 จานวน 11,284 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนตุลาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ที่คั่นหนังสือ”
2. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “กระปุกออมสิน”
3. วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ต้นไม้ 3 ฤดู”
4. วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ผีเสื้อ”
5. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “หมวกเป็ด”
6. วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “แมวน้อย”
7. วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “ดินสอไม้”
8.วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “พัดกระดาษ”
- 5 อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด ประจาเดือนตุลาคม 2561
* อันดับที่ 5 หัวใจรส...รัก ผู้แต่ง : วฬา
* อันดับที่ 4 หัวใจสารอง ผู้แต่ง : ลัลน์ชนา
* อันดับที่ 3 ร้ายสู่รัก ผู้แต่ง : หทัยดารา
* อันดับที่ 2 Barron s TOEIC of English for internation Communication
ผู้แต่ง : Lougheed,Lin
* อันดับที่ 1 Oxford preparation course for the TOEIC (R) ผู้แต่ง :
Varios Autores
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “ลูกชุบ”
2. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กระปุกหรรษา”
3. วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กล่องแฟนซี”
4. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กล่องวิเศษ
5. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กระทงขนมปัง”
5. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “สร้อยคอกระดาษลูกฟูก”
6. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “ที่ใส่ของแก้วถัก”
7. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “หนูน้อยหมวกแดง”
- โครงการที่ดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561
1. ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
- รายงานการปฏิบัติงานของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนตุลาคม
2561 ได้แก่ ตัดหญ้ารอบสนามกีฬา , เซาะร่องระบายสนามฟุตบอล , ล้างอัฒจันทร์ ,
ดูแลอาคารฟิตเนส , รดน้าสนามฟุตบอล , กิจกรรมออกกาลังกาย , ให้ทีมเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาครทาการฝึกซ้อม , ให้ประชาชนใช้สนามฟุตบอลทุกวันจันทร์ , ให้
ประชาชนใช้ลู่วิ่งและสนามหญ้าเทียมบริเวณส่วนโค้ง , กีฬาบาสเกตบอล ,เต้นแอโรบิก ,
ฟิตเนส

๘
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผอ.ร.ร.วัดหลักสีฯ่

- โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 6- 7 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดพา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 132 คน เข้าค่ายคณิตศาสตร์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะ
การคิดคานวณ ร่วมกลุ่มสัมพันธ์ตามฐานกิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างเจตคติ ที่ดีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2 .เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรร่วมช่วยกันงานทอดกฐิน ประจาปี 2561 ณ วัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร เพื่อเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการเข้าร่วม
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนระหว่างวัดกับโรงเรียน
3. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อ นเปิด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ

นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม
2561 ดังนี้
* เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้ทาการ
สอบปิดปลายภาค และในขณะที่ปิดเทอมคณะครูได้มาปฏิบัติงานอยู่เวรยามตามปกติ
และในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ครูได้ทางานตามปกติเพื่อเข้าประชุมเตรียมรับการ
เปิดเทอม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนตุลาคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 28 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
8 โครงการ
3. ชะลอการลงนาม
11 โครงการ
4. แจ้งกองช่างกาหนดราคากลาง
5 โครงการ
5. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
2 โครงการ

นางสาวสินีปภา หงษ์ภักดี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาครครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท่าจีน (ชั้น ๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
คือ นายกฤษฎา สระทองแพ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพอื่นทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙
๒. เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
จานวน ๑ ราย คือ จ.ส.ต.นิพันธ์ สวัสดิ์พิพัฒน์ ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด
สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก เพื่อไปประกอบ
อาชีพอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๗ ราย (ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
- โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในรอบเดือนตุลาคม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ชั้น ๔ (ห้องสาครบุรี) และระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
* กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ในวันพุธ
ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔
(ห้องสาครบุรี) และระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
* การศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
พุทธปรัชญาในการจัดการเรียนการสอน” ณ ไร่เชิญตะวัน
* การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
* กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เติมสุขให้ชีวิตทางาน” ในวันจันทร์ที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครโดย พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561
- การจัดทาทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และการเบิกจ่ายคืนเงิน
หลักประกันสัญญา
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 4 เรื่อง
1 ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะ
เจาะจง ของทุกส่วนราชการ
2. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
3. การจัดทาทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
4. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
- การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

๑๐
* เดิม จัดทาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
* ใหม่ จัดทาตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
- งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2561 จานวน 2 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
ระเบียบวาระที่ ๕
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)
- ขอฝากเรื่องการมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งคงยังดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป จนกว่าจะได้ผลอย่างจริงจัง และขอฝากไปถึงโรงเรียนทั้ง 2 แห่งด้วย ช่วยนา
มาตรการนี้ไปดาเนินการด้วย เพราะมาตรการนี้จะเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารในปี 2562
อยู่เช่นเดิม และขอฝากกองช่างไปดาเนินการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้า CCTV ให้ด้วย
เพราะใช้การไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องการอยู่เวรยามฯ ขอกาชับผู้ที่มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ และตรวจเวร จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งอย่างเคร่งครัด ขอให้ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณอาคาร
สานักงานโดยรอบ ซึง่ เป็นหน้าที่ของผู้อยู่เวรยามฯ และผู้ตรวจเวรฯ จะต้องปฏิบัติ
และเอาใจใส่ และหากจะมีการมอบหมายหน้าที่การอยู่เวรแทนกันจะต้องมีการสับเปลีย่ น
เวรฯ และรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบตามลาดับ
- เรื่องวินัยข้าราชการเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ากันทุกครั้งในทุกเดือน เพราะเป็นเรื่องที่
สาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร และต่อตนเอง ขออย่าละเลยวินัย
ของข้าราชการ เพราะเป็นคู่มือสาคัญในการทางาน
- เรื่องความตั้งใจในการทางาน จากที่ได้เข้าร่วมประชุมของจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้ขอให้เร่งรัดการทางานของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้ง อบจ.ด้วย

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ - เมื่อสักครู่ที่ ผอ.กองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561
เลขานุการนายก อบจ.สค. ที่ผ่านมาของ อบจ. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 37 เป็นการเบิกจ่ายที่น้อยมาก ซึ่งก็ยัง
คาดหวังว่าในปีงบประมาณ 2562 น่าจะทาให้ดีขึ้ น และขอให้ทุกท่านช่วยกัน
เร่งรัดดาเนินกิจกรรมต่างๆ หากไม่มีเงื่อนเวลามากาหนดก็ขอให้ดาเนินงานได้เลย
จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วย เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ เพราะหากสามารถเบิกจ่ายได้มากก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีด้วย
- ขอฝากกองแผนฯ เรื่อง อบจ.สีเขียว ในการประชุมครั้งหน้าอยากให้กองแผน
ได้มานาเสนอโครงการ อบจ. ไห้กับทุกท่านเข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่า ได้มีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างไร ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยตรง กลุ่มเป้าหมาย
หลักคือบุคลากรในสังกัดที่จะต้องขับเคลื่อน ส่วนบุคคลภายนอกอาจจะเข้ามาส่วน
ร่วมบ้าง นอกจากโครงการ อบจ.สีเขียวแล้ว ยังมีโรงเรียนสีเขียวด้วย โดยต้องฝาก
โรงเรียนทั้ง 2 แห่งด้วย อาจจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับ อบจ. ว่าโรงเรียนสีเขียว

๑๑

นายบรรจง สิทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

ระเบียบวาระที่ 7

ควรจะมีลักษณะอย่างได้บ้าง จึงขอฝากไว้ด้วยในครั้งหน้าอยากให้มาพูดคุยว่า
โครงการนี้จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง
- ฝากว่าในการทางานทุกอย่างคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อช่วยกัน
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น อยากเห็นทุกท่านทางานด้ว ยความสุข เดือนนี้เป็นเดือน
พฤศจิกายนแล้วก็จะหมดไปอีกหนึ่งปีแล้ว ในปีใหม่นี้อาจจะเป็นปีที่ดีสาหรับทุกท่าน
แต่ในช่วงนี้เราก็คงต้องช่วยเร่งดาเนินการงานที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจากที่ท่าน
รองบรรจงฯ กล่าวไปแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ อยากให้ทุกท่านช่วยกัน
แก้ไขในสิ่งที่อาจะเป็นปัญหาในอนาคต จะเห็นได้จากโครงการพัฒนาของ อบจ. ใน
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีที่ค้างอยู่หลายโครงการมาก ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนคนหนึ่ง แต่อาจจะเกิดจากระบบราชการไทยที่มีความ
ซับซ้อน และยังมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ จึงทาให้เป็นปัญหา
อุปสรรคพอสมควร ฉะนั้น ในการทางานก็ต้องยึดตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง และ
คงต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 คงต้องมีกาพูดคุย
กันใหม่ว่าในการขออนุญาตดาเนินการโครงการต่างๆ จะต้องมีการขออนุญาต
อย่างไรบ้าง
- ขณะนี้กองคลัง มีเงินรายได้เข้ามาแล้ว 49 ล้านเศษ และมีการเบิกจ่ายออกไป
9 ล้าน และยังมีเงินเหลือเพียงพอที่จะจ่ายในทุกหมวดทุกรายการ ยกเว้นงบก่อสร้าง
ที่ต้องใช้เวลาดาเนินการนาน ซึ่งในหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอยต่างๆ ในแต่ละ
กองน่าจะเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้ จึงขอฝากทุกส่วนราชการว่า
หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้มาพูดคุยปรึกษากันได้
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 12/๒๕61
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
…………………….………..…..……………….
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรจง สุทธิคมน์
รองนายก อบจ.สค. (1)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหน้าสานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัด อบจ.สค.(1)

- ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในหลักการไปก่อน ทั้งนี้ หากท่านใด
มีข้อความแก้ไขให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สานักปลัดฯ
- รับรอง
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร และการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการประชุม คณะกรมการจังหวัดฯ มีเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.
นามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุ
ดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q และป้ายรับรองสถานที่จาหน่ายสินค้า Q ประจาปี
2561 ได้แก่
* ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จานวน 5 ร้าน
* รับรองสถานที่จาหน่ายสินค้า Q จานวน 1 ร้าน
- การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิ่งหลักในโครงการหมอชวนวิ่ง ทีมนักวิ่งหลัก
จานวน 32 ราย
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นางอาไพ หาญไกรวิไลย์ ผู้บริจาคที่ดิน
เพื่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร
- การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุน
แรงต่อเด็ก สตรีบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
- แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
จานนวน 12 ราย ดังนี้
1. นายเอกพร จุ้ยสาราญ ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก
นายอาเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
2. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาที่ดินและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาจาก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

๒
4. พันเอกวิธาน ชีวะสุวรรณ ตาแหน่ง สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก
ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดสมุทรสาคร
5. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช ตาแหน่ง นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร ย้ายมาจาก
นายอาเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
6. นายบรรพต จันทรวงษ์ ตาแหน่ง นายอาเภอกระทุ่มแบน ย้ายมาจาก
นายอาเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี
7. ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล ตาแหน่ง นายอาเภอบ้านแพ้ว ย้ายมาจาก
นายอาเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
8. นายมนัส ทานะมัย ตาแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมา
จากประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. นางอัธยา อ่าหนองโพ ตาแหน่ง จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมา
จากจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
10. นายวรชาติ ปัญญายงค์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
11. นายกิตติ์ชญชาต เสมคา ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก ย้ายมาจาก นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก
12. นางสาวจริยาภรณ์ ตรัยพรจรัสศร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
- ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้
* เรื่องกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จานวน 250 คน โดยในวันที่ 23 30 พฤศจิกายน 2561 จะมีการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 จะ
เป็นการ คัดเลือกในระดับอาเภอ และในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จะเป็นการคัดเลือก
ในระดับ จังหวัด
- กิจกรรมในเดือนธันวาคม 2561
1. กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้ามีพิธี
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดเจษฎาราม ในช่วงเวลา 09.00 น. จะเป็นพิธี
วางพวงมาลา หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดวันดินโลก
2. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
3. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2561 อัตรา
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน จานวน 1,073 คน
ผู้เสียชีวิต จานวน 2 ราย อัตราผู้ป่วยรายเดือนยังมีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี สูงขึ้น
เรื่อยๆ การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการพ่นกาจัดยุงลายตัวแก่ในรัศมี 100 เมตร
จากบ้านที่ผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน ของกระทรวงสาธารณสุข อัตราผู้ป่วยสูงสุด คือ อาเภอ
บ้านแพ้ว อาเภอเมือง และอาเภอกระทุ่มแบน โดยสานักงานสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายที่จังหวัด ทุกตาบล ทุกวัน ทุกโรงเรียน

๓
ร่วมกับอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยจังหวัดสมุทรสาคร
จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของประเทศ
4. การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จะมีพิธีซ้อมในวันที่
5 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. โดยมีประชาชนลงทะเบียนประมาณ 4,000 คน
รวมระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้น ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
จุดที่2 ผ่านแยกสถานีตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตรงไปตามถนนเอกชัย จุดที่3
ข้ามสะพานข้ามถนนพระราม 2 จุดที่ 4 ผ่าน อบต. คอกกระบือ จุดที่ 5 กลับรถ
อบต.คอกกระบือ จุดที่ 6 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่คู่ขนานพระราม 2 จุดที่ 7 กลับรถใต้สะพาน
ข้ามทางรถไฟ จุดที่ 8 ผ่าน Porto Chino จุดที่ 9 เลี้ยวซ้ายภัตตาคารนิวเฟรนด์
จุดที่ 10 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจษฎางค์ จุดที่ 11 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฎร์บรรจบ
จุดที่ 12 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ และจุดสุดท้าย เข้าเส้นชัยที่ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประตูธนาคารกรุงไทย
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562
ซึ่งยังไม่ได้มีการกาหนดในแต่ละไตรมาส จึงใช้เป้าหมายเดิมไปก่อน โดยรายจ่าย
ประจาเป้าหมายเดิมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 22 ขณะนี้เบิกจ่ายไปได้ 32.69 สูงกว่า
เป้าหมาย 10.69 เงินจัดสรรเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 14 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 2.86
ต่ากว่าเป้าหมายเดือนพฤศจิกายนคิดเป็นร้อยละ 11.17 ในภาพรวมของงบจัดสรร
อยู่ที่ร้อยละ 20 เบิกจ่ายได้ 11.16 ต่ากว่า เป้าหมาย 8.84
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
มีเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จ่าเอกสนิท
ศรีอุ่นศรี มาดารงตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลสวนหลวง ย้ายมาจาก เทศบาลตาบล
บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
2. ประธานในที่ประชุมเน้นย้าเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการจัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ซึ่งมีการรับมอบเสื้อพระราชทานไปแล้ว ณ ลาน
สาครบุรี ประมาณ 4,000 ตัว และสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จังหวัดจะ
เปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. และปิดใน
เวลา 14.30 น. โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในเวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
3. การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางน้าและทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย
ท่านประธานฯ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือตรวจสอบ
พื้นที่ให้เรียบร้อย
4. การกาหนดแนวทางจัดทาแผนงานกิจกรรม Big Cleaning Day โดยจังหวัด
กาหนดแผนงาน 4 เดือน/ครั้ง และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินการ
ขับเคลื่อนด้วย ซึ่งในรอบที่ 1 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 30
เมษายน 2562 และรอบที่ 2 อยู่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม
2562 และรอบที่ 3 เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อ
ดาเนินการกิจกรรมครบทั้ง 3 รอบแล้ว ให้รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2561

๔
5. แนวทางของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดทาโครงการของขวัญปีใหม่ ของ
กระทรวงมหาดไทยในปี 2562 ดังนี้
(1) คืนคลองสวยทั่วไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลคลองในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสะอาด
(2) ถนนต้นแบบเรื่องความสะอาดและสวยงาม ขอฝากให้แต่ละ อปท.
ช่วยกันดูแลถนนในพื้นที่รับผิดชอบด้วย
(3) ห้องน้าสาธารณะในพื้นที่ที่มีความสะอาด
โดยทั้ง 3 กิจกรรม ให้รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
6. โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยกระทรวงมหาดไทยจะมีการมอบรางวัล หากครบ 1,000 เครื่อง และมีการ
ขยายเวลาในระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7. การปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการมูลฝอยหรือ Cluster
ของจังหวัด ซึ่งยังมีประเด็นในเรื่องของการกาหนด Cluster ที่ยังไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือแจ้งมาว่า หากหน่วยงานใดที่คิดว่าไม่เหมาะสม
จะอยู่ในกลุ่ม Cluster และจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้นาเสนอเรื่องผ่านจังหวัด
โดยจังหวัดสมุทรสาครมีกลุ่ม Cluster ด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่ม
8. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องที่สาคัญ สาหรับ อบจ.คง
ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะ อบจ.ไม่ได้จัดสรรรับเงินอุดหนุน
9. การประชุม ICT ของจังหวัด ได้มีการกาหนดประชุม 2 เดือน/ครั้ง จึงขอฝาก
กองพัสดุฯ ด้วย ให้ส่งสเปคให้ฝ่ายเลขาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณา
10. การจ่ายขาดเงินสะสม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการนาเสนอในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

- รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปัญหาอุปสรรค/ภารกิจที่สาคัญที่จะดาเนินการ
ในเดือนต่อไป)
นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์ - สานักปลัดฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร โดยกาหนดจัด
สานักปลัดฯ
งานในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมืองฯ
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณธรรมความโปร่งใส การดาเนินงานให้นาไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แห่งข้อมูล คือ
1. กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2. กลุ่มบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. หลักฐานเชิงประจักษ์

๕
น.ส.กฤตยา โชคสมศิลป
- กองกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1. วันที่ 15 พ.ย. 2561 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ
กองกิจการสภาฯ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ณ ห้องสานักงานสภาฯ
2. วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตาม
โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รุ่นที่ 1 - 2 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ และโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
3. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากสมาชิกสภาฯ และ
ตาแหน่งรองประธานสภาฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ จังหวัด
สมุทรสาคร ให้ สภาฯ ดาเนินการเลือกรองประธานสภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561
นางสาวจารุพรรณ์ ห้องสวัสดิ์ - กองแผนฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร ประชุม
สาธารณูปการฯ
พิจารณาจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 1 และร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมท่าจีน
2. คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร ประชุมพิจ ารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และร่าง
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ.2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมท่าจีน
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2561 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมท่าจีน
- การดาเนินงานในเดือนธันวาคม 2561
* ในปีงบประมาณ 2562 ผู้บริหาร อบจ. มีนโยบายในการดาเนินโครงการ อบจ.
สีเขียว ซึ่งโครงการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย ท่านบรรจง
สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สค. (1) เป็นประธาน ท่าน ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รอง
นายก อบจ.สค. (2) เป็นรองประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นฝ่ายอานวยการ
คณะทางานที่ 2 จะเป็นคณะทางานเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการละ 1 ท่าน ที่จะต้องเข้าร่วม
และคณะทางานที่ 3 เป็นคณะทางานด้านติดตามและประเมินผล โดยจะต้องมีการ
จัดทาการประมวลผลส่งให้คณะกรรมการฝ่ายอานวยการต่อไป คณะทางานที่ 4 ฝ่าย
ปฏิคม จะเป็นงานของแม่บ้านในการคัดแยกขยะ โดยมีสานักปลัดฯ และกองแผนฯ
คอยดูแล ซึ่งกองแผนฯ ได้มีการแจกแบบสอบถามให้กับทุกท่าน เพื่อกรอกข้อมูลตาม
ความเป็นจริงในการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน และหลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นใน
ปลายปีงบประมาณจะมีการประเมินอีกครั้งว่า มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมบ้าง
หรือไม่

๖
นางอุษณีย์ จันทรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

- กองคลังขอรายงานผลการดาเนินงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
- รายรับตามงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
* หมวดภาษีอากร 8,037,641.74 บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ
63,152 บาท , หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 897,059 บาท , หมวดภาษีจัดสรร
26,221,418.82 บาท , หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 245,377,08 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 23,029,470 รวมทั้งสิ้น 58,494,383.64 บาท
* งบกลาง 524,928.05 บาท , งบบุคลากร 8915,016.55 บาท,
หมวดค่าใช้สอย 5,575,544.70 บาท , หมวดค่าตอบแทน 6,637,202.05 บาท ,
ค่าวัสดุ 294,867,66 บาท รวมทั้งสิ้น 28,079,256.78 บาท
- รายจ่ายนอกงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
* ลูกหนี้เงินยืม 480,144 บาท , เงินรับฝาก 1,334,892.90 บาท
,รายจ่ายค้างจ่าย 27,529,080.96 บาท , ลูกหนี้เงินสะสม 1,034.156.67 บาท
,เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์ 1,046,836.67 บาท รวมทั้งสิ้น
31,425,1111.20 บาท
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2561
* ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 830,000,000 บาท รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 108,114,067.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 %
* ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 830,000,000 บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
เป็นเงิน 37,441,893.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.51 %
- สรุปรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
* แยกเป็น งบประจา จานวน 402,730,200 บาท จ่ายจริง
37,441,893.34บาท คิดเป็น 9.30%
* งบลงทุน จานวน 427,269,800 บาท จ่ายจริง - บาท
คิดเป็น - % เทียบเดือนพฤศจิกายน 2561 งบลงทุน 392,225,500 บาท
จ่ายจริง - บาท คิดเป็น - %
- รายจ่ายค้างจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561
* รายจ่ายค้างจ่าย จานวน 539,806,967.39 บาท เบิกจ่ายถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 จานวน 28,783,101.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33
คงเหลือ จานวน 511,023,865.83 บาท

นายจักรี เชื้อบ้านเกาะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยฯ

- กองช่างขอรายงานผลการดาเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
- เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561
1. ขุดตักวัชพืชในร่องระบายน้าเลียบทางรถไฟถนนเดิมบาง พื้นที่หมู่ที่ ๔
ตาบลโคกขาม เป็นเวลา ๗ วัน
๒. ขุดลอกวัชพืชในร่องระบายน้าริมถนนภายในซอยเกษตร หมู่ที่ ๓ ตาบล
บางน้าจืด เป็นเวลา 2 วัน
๓. ขุดตักวัชพืชในคลองหน้าวัดปากบ่อ หมู่ที่ ๔ ตาบลชัยมงคล เป็นเวลา ๒ วัน
๔. เกลี่ยปรับพื้นที่ และขุดตักวัชพืชในร่องระบายน้า เพื่อทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงและสัตว์พาหะนาโรคติดต่อ บริเวณด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
ตาบลโคกขาม เป็นเวลา ๓ วัน

๗

นายเศรษฐา บุตรหนู
หัวหน้าฝ่ายสารวจ
และออกแบบ

๕. ขุดตักวัชพืชในคลองเลียบทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม บริเวณด้านหลัง
สถานีรถไฟคอกกระบือ พื้นที่หมู่ที่ ๑ เป็นเวลา 1 วัน
๖. เกลี่ยปรับลานวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ ตาบลคลองตัน เป็นเวลา ๓ วัน
๗. ขุดตักเศษวัสดุจากหมวดทางหลวงบางโทรัด มาถมปรับพื้นที่ สถานีตารวจภูธร
บ้านบ่อเดิม หมู่ที่ ๕ เป็นเวลา 10 วัน
๘. เกลี่ยปรับลานบริเวณหลังวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นเวลา ๔ วัน
๙. วางท่อระบายน้า ภายในชุมชนพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตาบลโคกขาม เป็นเวลา ๓ วัน
๑๐. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลบางโทรัด จานวน ๘ สายทาง รวม
ระยะทางไป - กลับ ประมาณ ๙๐.๐๐ กิโลเมตร เป็นเวลา ๑๕ วัน
๑๑. ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ - ๖ ตาบลบางหญ้าแพรก และพื้นที่
หมู่ ที่ ๑ ตาบลบางกระเจ้า จานวน ๗ สายทาง รวมระยะทางไป - กลับ ประมาณ
๘๐.00 กิโลเมตร เป็นเวลา ๑๕ วัน
๑๒. หญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตาบลอาแพง จานวน ๕ สายทาง รวมระยะทาง
ไป - กลับ ประมาณ ๖๐.๐๐ กิโลเมตร เป็นเวลา ๑๐ วัน
๑๓. บรรทุกต้นกล้วยสาหรับทากระทง จากพื้นที่ตาบลหนองสองห้อง
เป็นเวลา 1 วัน
๑๔. ขุดตักกากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ ไปยัง
ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตาบลท่าจีน ถึงหมู่ที่ ๔ ตาบลบางกระเจ้า
- งานบรรเทาสาธารณภัย (อื่นๆ) (ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561)
1. ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้าพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว สาหรับสูบน้าในบึง
ตาเหลียว หมู่ที่ ๓,๔ ตาบลบางน้าจืด เป็นเวลา ๑๕ วัน
๒. เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ในวันลอยกระทงปี ๒๕๖๑ บริเวณ
ลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และนารถยนต์สุขาเคลื่อนที่
สาหรับให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ ๐๑.๐๐ น.
๓. ให้การสนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด ประชาชน หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ขอใช้บริการ จานวน ๘ แห่ง เป็น
เวลา ๘ วัน
- โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครข้อมูล ณ วันศุกร์ที่
30 พฤศจิกายน 2561
1. ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตาบลแคราย เชื่อมหมู่ที่
12,6 ตาบลสวนหลวง (ระยะที่ 2) สัญญาเลขที่ 180/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 22,038,000บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท คลังทองศิริ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ผลงานที่ได้ 100%
2. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม
สัญญาเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 สิน้ สุดสัญญา 25 มกราคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 21,265,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท โชคนาชัย ขนส่ง
จากัด ผู้ควบคุมงาน นายเศรษฐา บุตรหนู ดาเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
จานวน 6 แห่ง ขณะนี้กาลังก่อสร้างสะพานอีก 2 แห่ง ผลงานที่ได้ 80%

๘
3. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายพระราม 2 – เอกชัย (อู่ปรีชา)
หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี สัญญาเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญา 15 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,890,000 บาท ผู้รับจ้าง
บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการ
เข้าแบบหล่อคอนกรีตรางระบายน้า ผลงานที่ได้ 42%
4. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตาบลนาโคก สัญญา
เลขที่ 255/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 10,049,450บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ - อาเธอร์
แอดวานซ์ จากัด ผู้ควบคุมงาน นายฉัตรชัย แจ่มใส ดาเนินการตอกเสาเข็ม
สะพาน ผลงานที่ได้ 12%
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 122 สัญญาเลขที่ 178/
2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562 วงเงิน
ในสัญญาจ้าง 18,038,000.บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการเสริมปากบ่อพัก, ลงหินคลุกปรับระดับ
ถนนผลงานที่ได้ 35%
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่าเก็ก) สัญญา
เลขที่ 234/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 กุมภาพันธ์
2562 วงเงินในสัญญาจ้าง 12,811,000บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด
นครชัยการช่าง ผู้ควบคุมงาน นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่ ดาเนินการตั้งแบบ, เทคอนกรีต
ผิวจราจรถนน ผลงานที่ได้ 44%
นางสาวปัญญาภรณ์ ชุมสวัสดิ์ - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดาเนินงานของ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park ประจาเดือนพฤศจิกายน 2๕61 ดังนี้
กองการศึกษาฯ
* จานวนผู้ใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งสิ้น 3,517 คน
* จานวนผู้สมัครสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งสิ้น 12 คน
* จานวนผู้ต่ออายุสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งสิ้น 19 คน
* ผู้สมัครสมาชิกและต่ออายุในเดือนพฤศจิกายน 2561 จานวน 31 คน
* จานวนสมาชิก ตั้งแต่เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง
30 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกทั้งหมด 2,553 คน
* รายรับประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 จานวน 11,479 บาท ซึ่งได้นาส่ง
รายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “ลูกชุบ”
2. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กระปุกหรรษา”
3. วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กล่องแฟนซี”
4. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กล่องวิเศษ
5. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “กระทงขนมปัง”
5. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “สร้อยคอกระดาษลูกฟูก”
6. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “ที่ใส่ของแก้วถัก”
7. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “หนูน้อยหมวกแดง”
- 5 อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561

๙
* อันดับที่ 5 เปิดร้านให้ได้เงินล้านบน Facebook ผู้แต่ง :
กองบรรณาธิการ รีไวว่า
* อันดับที่ 4 วิทย์ - คณิต 1000 ข้อสอบยาก เตรียมสอบเข้า GIGTED ม.1
ผู้แต่ง : สินธุ์ธู ลยารมภ์
* อันดับที่ 3 หลักวิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 ฉบับเข้มข้น
ผู้แต่ง : สินธุ์ธู ลยารมภ์
* อันดับที่ 2 เสน่ห์เจ้าสาวชีค ผู้แต่ง : ซ่อนกลิ่น
* อันดับที่ 1 คู่มือเตรียมสอบ O - NET ป.6 ภาษาไทย ผู้แต่ง :
ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์
- เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง รู้จักการคิดวิเคราะห์
การระดมความความคิด และการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ และ
สร้างสรรค์ เห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสานึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน นาความรู้ที่ได้มาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
- กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2561
1. วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 กิจกรรม ”คัพเค้ก”
2. วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “แจกันดินสอ”
3. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “ที่ใส่ของ”
4. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “เต่าน้อย”
5. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “ต้นไม้หรรษา”
6. วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “โมบาย”
7. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “หมวกปาร์ต้”ี
- โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- รายงานการปฏิบัติงานของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนพฤศจิกายน
2561 ได้แก่ ดูแลปรับปรุงอาคารออกกาลังกาย , ให้บริการประชาชน , เต้นแอโรบิก ,
กีฬาฟุตบอลอาวุโส , พื้นที่หญ้าเทียมบริเวณส่วนโค้งหลังประตูฟุตบอล , อาคาร
ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) , เดิน-วิ่ง ในลู่วิ่ง , บาสเก็ตบอล,
นางพรรณนภา เจษฎาลักษณ์ - โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
แทน ผอ.ร.ร.วัดหลักสี่ฯ
พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรจัดการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 โดยท่าน
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธำน
กล่ำวเปิดงำนพร้อมด้วยคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน์คณะครูและผู้ปกครอง

๑๐
นักเรียนร่วมรับฟังคำบรรยำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น์เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีและ
ใกล้ชิดกันมำกขึ้น์์อีกทั้งแจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนของโรงเรียนและควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ์ซึ่งเป็นประโยชนต่อโรงเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ์
ณ์อำคำรอเนกประสงคโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
2. ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโสมร
พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 46 คน เข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์
ตรงด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ พร้อมปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
3. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรพร้อมด้วยนักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง โดย
ให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติ และนากระทงไปลอยน้าในคลองดาเนิน
สะดวก พร้อมร่วมทาบุญทอดผ้าป่า ณ วัดหลักสี่ฯ เพื่อเป็นการปลุกจิตสานึกคุณ
ของน้าและเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
4. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจาปี 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จานวน 16 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จานวน
6 คน ธรรมศึกษาชั้นตรี จานวน 149 คน รวม 1 วัน โดยภาคเช้าเริ่มเวลา 08.30
- 11.30 น. และภาคบ่ายเริ่มเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บริเวณศาลาสบายใจ
วัดหลักสี่ฯ
นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผอ.รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

- โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน
2561 ดังนี้
1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมจัด
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ให้ผู้ปกครอง
ทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาไปพัฒนานักเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
2. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระ โดยใช้หัวข้อวันลอยกระทงตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยบูรณาการ
ตามตัวชีว้ ัดของแต่ละระดับชัน้ ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น
มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
3. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิด
พระเกียรติและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติในด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ
4. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนเข้าร่วม “โครงการ Young PM –
Tech เพชรจรัสด้านวิชาการและวิชาชีพ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ผลดังนี้
* การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว ได้รางวัล 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญ
ทองแดง

๑๑
* การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รางวัล 4 เหรียญเงิน และ 1
เหรียญทองแดง
* การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ได้รางวัล 1 เหรียญเงิน
5. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สนาม
สอบธรรมศึกษาวัดหนองนกไข่ ได้กาหนดให้โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เป็นสนามสอบ
ธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจาปี 2561
5. ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 36 ประจาปี 2561 “เมืองโอ่งเกมส์” ผลการแข่งขัน
* เด็กหญิงสุธิดา บุดดา ได้ 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่ง 100 เมตร
* นายวิชญ์พล รัตนนัฏ ได้ 14 เหรียญทองแดง ประเภทเทเบิลเทนนิส
* นักเรียนทั้ง 3 คน ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันชนะเลิศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1
7 ธันวาคม 2561 ต่อไป
นางสุภา แสงทอง
ผอ.กองพัสดุฯ

- ผลการดาเนินงานกองพัสดุและทรัพย์สินประจาเดือนตุลาคม 2561
- ผลการดาเนินการโครงการเงินค้างจ่าย เงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 28 โครงการ
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
1 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
7 โครงการ
3. แจ้งให้มาลงนามในสัญญา
3 โครงการ
3. ชะลอการลงนามในสัญญา
8 โครงการ
4. เสนอราคากลางให้ผู้บริหารเห็นชอบ
4 โครงการ
4. แจ้งกองช่างกาหนดราคากลาง
1 โครงการ
5. ยังไม่ได้รับแจ้งให้ดาเนินการ
2 โครงการ

นางชยานันน์ กมล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
- รายงานผลการประชุม ก.จ.จ.สมุทรสาครครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท่าจีน
(ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1. เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จานวน ๓ ราย ได้แก่
(๑) นางภัทราวนันท์ เดชะดารงพาณิชย์ ตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงาน
ทั่วไป กองการศึกษา ฯ (ช่วยราชการกองช่าง) สังกัด อบจ.สมุทรสาคร
เหตุผลที่ลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๑
(2) นางสาวปิยะนุช เลิศศรีนภาพร ตาแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
สานักปลัด ฯ สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก เพื่อไปบรรจุเข้า
รับราชการ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
(3) นายพรพจน์ โสภา ตาแหน่งผู้ช่วยครู ร.ร.บ้านปล่องเหลีย่ ม กองการศึกษาฯ
สังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออกเพื่อไปบรรจุเข้ารับราชการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๒
2. เห็นชอบให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๑ ราย ได้แก่
นายสาคร โลหะเจริญ ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน กองช่าง สังกัด อบจ.
สมุทรสาคร โอนไปดารงตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน กองช่าง สังกัด อบจ.
นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
จานวน ๑ ราย ได้แก่ นายภานุพงศ์ วสันต์ศิริ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ กองแผนและงบประมาณสังกัด อบจ.สมุทรสาคร เหตุผลที่ลาออก
เนื่องจากเข้ารับการบรรจุรับราชการในตาแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
(ปลัดอาเภอ) สังกัดกรมการปกครอง ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. เห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จานวน ๑ ราย
* น.ส.ธูปทอง วรเท่า วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
- โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้และศึกษาดูงาน “บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้ยุค Thailand ๔.๐” วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาครบุรี
ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
นางสาวมยุรี ปล่าปลิว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ รก.หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

- หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานแผนการตรวจสอบ ประจาเดือน
ธันวาคม 2561
- การจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- งานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจานวน 4 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
2. การจัดทาทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
3. การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลาง
4. การยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
- งานที่อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ทราบ จานวน 1 เรื่อง
ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง
ของทุกส่วนราชการ
เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายประจา)

๑๓
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
ปลัด อบจ.สค.

- เรื่องที่จะมาขอทบทวนกับทุกท่านคือเรื่องการประหยัดพลังงาน ขอเน้นย้า
ว่าให้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องให้เป็นกิจวัตร คือ
* การใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดในเวลา 09.00น. ปิดเวลา 16.00 น. และ
ในช่วงพักเที่ยงให้ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา หมั่นทาความสะอาดแผงระบายอยู่เสมอ
* ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น และให้ปิดใน
เวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น. และเน้นย้าไปถึงผู้อยู่เวรยามฯ ช่วยดูเรื่องไฟฟ้า
แสงสว่างรอบอาคารในเวลา 06.00 น. หรือก่อนหน้านั้นด้วย สาหรับหลอดไฟฟ้าที่
ชารุดให้เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงาน
* เรื่องกระติกน้าร้อน จากที่เคยตกลงกันไว้คือให้เสียบปลั๊กตั้งแต่เวลา 09.00
- 11.00 น. และเสียบปลั๊กอีกครั้งในเวลา 13.00 – 15.00 น. และจากการประชุม
ครั้งล่าสุดได้ขอความกรุณาว่าเราจะลดเวลาลง โดยในช่วงเช้าในเหลือเพียงหนึ่ง
ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 14.30 น.
* ตู้เย็น ไม่ควรนาของร้อนแช่ตู้เย็น ไม่ควรบ่อยเปิดบ่อยๆ หรือเปิดทิ้งไว้นานๆ
และหมั่นทาความสะอาดแผงด้านหลังเป็นประจา รวมถึงขอบยางประตูตู้เย็นอย่าให้
รั่วซึม
* เครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจอทุกครั้งไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที ตรวจทาน
ข้อความให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ และควรใช้เครื่องแบบเครือขาย เพื่อลดจานวน
เครื่องพิมพ์ให้น้อยลง และถอดปลั๊กหลังเลิกใช้ทุกครั้ง
* เครื่องถ่ายเอกสาร ให้ตั้งเครื่องถ่ายในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควร
ตั้งอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หลังเลิกใช้ให้กดปุ่มสแตนบายและถอดปลั๊กหลัง
เลิกงาน
* การใช้ลิฟต์ หากขึ้นลงชั้นเดียวไม่ควรใช้ลิฟต์ ในการใช้ลิฟต์แต่ละครั้งควรไป
ครั้งละหลายๆ คน
* จัดทาแผนผังห้องปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการไว้ที่หน้าลิฟต์
* การประหยัดน้ามัน หมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจา ได้แก่ ความดันลม
เปลี่ยนไส้กรองตามกาหนด ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่อง แบตเตอรี่ และเติมลมยาง
ให้เหมาะสม มีการวางแผนก่อนการเดินทาง หากไปเส้นทำงเดียวกันก็ควรใช้รถคัน
เดียวกัน และขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่สตาร์ทเครื่องขณะจอด
รอ และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงจุดหมาย 2 – 3 นาที
* ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาเสียบปลั๊กในที่สานักงาน
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เรื่องข้อเสนอแนะ (ฝ่ายบริหาร)
- เรื่องการอยู่เวรยามฯ เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีและในช่วงสิ้นปี
จะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน การอยู่เวรยามและการตรวจเวรฯ ขอให้เคร่งครัดต่อ
หน้าที่ อย่าประมาทเป็นอันขาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เพราะหากเกิดขึ้น
อาจจะสร้างความเสียหายได้ ดังนั้น ในช่วงปีใหม่ผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรฯ ต้องให้
ความสนใจมากเป็นพิเศษ
- เรื่องวินัย ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ที่ประชุม รับทราบเรื่องที่
พนักงานจ้างถูกไล่ออกจากราชการ เนื่องจากขาดราชการเกิน 7 วัน ซึ่งจะมีเป็น

๑๔
ประจาเกือบทุกเดือน จึงไม่อยากให้บุคลากรของ อบจ. ต้องถูกลงโทษเช่นนั้น
- ในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจว่า อยากให้งานของ อบจ.
มีความกระชับ ฉับไวขึ้น อย่างน้อยก็ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อยการเบิกจ่ายไม่ควร
ต่ากว่าร้อยละ 50 จึงขอให้พวกเรามีความตั้งใจในการทางานให้มากขึ้น
- ผมมีข้อคิดฝากถึงกองแผนฯว่า โครงการ อบจ.สีเขียว หากว่าโครงการนี้มี
เป้าหมายไปถึงโบนัสน่าจะนาโรงเรียนสีเขียวมาร่วมด้วย ซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะที่
สานักงาน อบจ. เท่านั้น
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- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ปัญหาชิงรางวัล ในทัศนคติของ Leo Tolstoy ซึ่งเป็นนักเขียนชาวรัสเซียที่มี
ผลงานทีม่ ีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ สงครามและสันติภาพ
1. ใครคือคนที่สาคัญที่สุด : คาตอบ คือคนที่อยู่ตรงหน้า ณ ปัจจุบันที่เรากาลัง
สนทนาอยู่นั้นคือคนสาคัญที่สุด
2. เวลาไหนเป็นเวลาที่สาคัญที่สุด : คาตอบ คือ เวลาปัจจุบันนี้ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ไม่ควรคานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่อาลัยถึงอดีต และไม่
พึง พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคืออนาคตแต่ให้อยู่กับปัจจุบัน เพราะปัจจุบันสามารถ
แก้ไขอดีตได้และสามารถทาให้อนาคตดีได้
3. งานอะไรที่สาคัญที่สุด : คาตอบ คือ งานที่ทาอยู่ในปัจจุบันนี้สาคัญที่สุด
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนนทกร หงษ์กิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสรัญญา เนตรล้อมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมนสิชา โฉมฉาย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

