รายงานการประชุม
นายอาเภอและ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 4/2562
วันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 (หลังเก่า)
******************************
ผู้มาประชุม
1. นายพิพัฒน์
2. นายชัชพงศ์
3. นายไพบูลย์
4. นางเนาวรัตน์
5. นายเจษฎา
6. นายณฐพงษ์
7. นางสาวนิตยา
8. นายปราโมช
9. นายนรินทร์
10. นายหรรณพ
11. นายปรีชา
12. นายวีระศักดิ์
13. นายธีระวัฒน์
14. นายณรงค์
15. นายนิสิต
16. นายอัครโชค
17. นายบุญเหลือ
18. นายวีระ
19. ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ
20. นายสุริยา
21. นายปารเมศ
20. นายประยูร
21. นายวันชัย
22.. นางฉวีวรรณ

เอกภาพันธ์
เอมะสุวรรณ
ณะบุตรจอม
เอกภาพันธ์
ลิ้มศรีตระกูล
วงศ์สง่า
ถึงสุข
เจนธัญกรณ์
กวางทอง
พุกจันทร์
แดงแสงทอง
กมลวรเดช
ด้วงทอง
ชัยจารัส
สวัสดิเทพ
สุวรรณทอง
บารมี
จรูญพิทักษ์พงศ์
จันทวงค์
เสนานุช
แสงสว่าง
จันทร์สุข
โพธิ์อ่า
เตซะบุญญะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
รกท.ปลัดจังหวัดพิษณุโลก / นายอาเภอเมืองพิษณุโลก
รกท. หัวหน้าสานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
หน.สนง.ป้องกันและเบาเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
รกท. ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
นายอาเภอวังทอง
นายอาเภอนครไทย
นายอาเภอบางระกา
นายอาเภอบางกระทุ่ม
นายอาเภอพรหมพิราม
นายอาเภอวัดโบสถ์
รกท.นายอาเภอชาติตระการ
นายอาเภอเนินมะปราง
จ่าจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก
เสมียนตราจังหวัดพิษณุโลก

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายสุรชัย

มณีประกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ลาสิกขา)

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

- 2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ต.ถาวร
2. พ.อ.นพดล
3. พ.อ.กฤติ
4. พ.อ.สุวัฒน์
5. พ.อ.สมใจ
6. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล
7. นายบัญชา
8. นายภูมิสิทธิ์

แสงฤทธิ์
รอดกลาง
พันธะสา
เฉลิมเกียรติ
คิดเกือ้ การุญ
บุบผะศิริ
รังษีภโนดร
วังคีรี

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พล. (ท.)
ผอ.กกร.ทภ.3
ฝ.สธ.ทภ.3
เสธ.พล.พัฒนา 3
รองนายก อบจ.พล. (แทน นายก อบจ.พล.)
รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก (แทน นายก ท.นครพิษณุโลก)
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

ทีป่ ระชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาทาความดี
ด้วยหัวใจพัฒนาริมฝั่งแม่น้าน่าน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุล และเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลาง
บริเวณริมฝั่งแม่น้าน่าน ศาลหลักเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ทุกภาคส่วน
ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ร่วมกับตารวจภูธรทุกจังหวัดพิษณุโลก กาหนดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้
ประชาชน ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา
10.00 น ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
- รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวารุที่ 3 ...

- 3 ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร
3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)
1) ขอให้ทุกอาเภอเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลจิตอาสา และสานักงานของ
ศูนย์อานวยการจิตอาสาของแต่ละอาเภอ โดยให้จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสม

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
2) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่
4 – 6 พฤษภาคม 2562 ขอให้ฝ่ายตารวจดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
การอยู่เวรยามในสถานที่ราชการ ศาลากลาง และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
และเนื่องจากเป็นพระราชพิธีอันสาคัญยิ่ง จึงขอให้ทุกส่วนราชการมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
3.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ)
1) การใช้อานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ตามคาสั่งมอบอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ และอาเภอ ขอให้ทุกส่วนราชการและอาเภอ ก่อนใช้อานาจ
ในข้อใด ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะบางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ และการ
เสนอหนังสือในแต่ละเรื่องให้ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชามีอานาจลงนามตาม คาสั่งการ
มอบอานาจข้อใด

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
2) การเสนอหนังสือในการใช้ถ้อยคา ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบคา
อย่าให้คาแตก ควรตรวจสอบโดยละเอียด

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
3) เรื่องร้องเรียนที่ค้างสอบสวนขอให้ทุกอาเภอ เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะ
บางเรื่องถ้าไม่เร่งดาเนินการ เข้าข่ายละเว้น

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
3.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม)
- ไม่มี 3.4 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก (นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์)
- เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนินโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์
กาชาดร่ ว มใจ เพื่ อ ผู้ ย ากไร้ เมื อ งสองแ คว” ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. 2 5 6 2
จังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎรทั้ง 9 อาเภอ ๆละ 4 หลัง
/รวม 36 หลัง ...

-4รวม 36 หลัง ในงบประมาณ หลังละ 75,000 บาท โดยให้ทุกอาเภอเสนอชื่อให้สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
คณะกรรมการกากับดูแลการแก้ไขปัญ หาความยากจนจัง หวัดพิษณุโลก พิจารณาคัดเลื อก
และคณะท างานกากับ ดูแ ลและเยี่ย มเยีย นครัวเรือนยากจน ได้อ อกเยี่ย มเยีย นครัว เรือ น
ครบทุกรายแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุโลก
ได้เห็นชอบให้ทุกอาเภอดาเนินการก่อสร้างบ้านให้กลุม่ เป้าหมาย ตามที่แจ้งให้สานักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ท ราบ จ านวน อ าเภอละ 4 หลั ง เว้ น อ าเภอ
พรหมพิราม จานวน 3 หลัง และอาเภอบางระกา อาเภอละ 5 หลัง รวมการก่อสร้างบ้าน
ทั้งหมดของทั้ง 9 อาเภอแล้ว จานวน 36 หลัง ดังนั้น จึงขอให้อาเภอดาเนินการก่อสร้าง
ตามแนวทาง และระเบียบข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
เรื่องเพื่อทราบ/ดาเนินการและถือปฏิบัติ
4.1 ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
4.1.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของที่ทาการปกครองจังหวัด
พิษณุโลก (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภท
งบรายจ่าย

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายได้

คงเหลือ

เบิกจ่ายคิด
เป็นร้อยละ

งบประจา
งบลงทุน

289,031,410.- 219,390,496.12 64,450,148.88
10,334,000.5,143,235.00
5,190,765.00

75.91
49.77

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2
(ร้อยละ)
57.00
45.00

ภาพรวม

299,365,410.- 224,533,731.12 69,640,913.88

75.00

54.00

1) งบลงทุ น ปี 2562 จานวน 17 โครงการ จานวนเงิน 10,334,000.บาท (26 เมษายน 2562) เบิกจ่ายแล้ว 5,143,235.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.77
2) กรมการปกครองกาหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าไตรมาสละร้อยละ
25 ซึ่งจังหวัดพิษณุ โลก ทั้ง 9 อาเภอ ได้รับจัดสรรวงเงินทั้งปี จานวนเงิน 9,450,000.บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่น บาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว จานวนเงิน 6,893,734.21 บาท
(หกล้านแปดแสนเก้าหมื่ นสามพั นเจ็ดร้อยสามสิบ สี่บ าทยี่สิบ เอ็ด สตางค์ ) คิ ดเป็ นร้อยละ
72.95 ดังนี้
/ลาดับที่ ...

- 5 -

ลาดับที่

ที่ประชุม

ที่ประชุม

หน่วยงาน

งบประมาณปี 62

เบิกจ่าย

%

950,000.00

926,500.00

97.53

1

อาเภอชาติตระการ

2

อาเภอนครไทย

1,050,000.00

940,000.00

89.52

3

อาเภอพรหมพิราม

1,050,000.00

860,700.00

81.97

4

อาเภอเนินมะปราง

1,000,000.00

769,600.00

76.96

5

อาเภอบางกระทุ่ม

1,100,000.00

775,500.00

70.50

6

อาเภอเมืองพิษณุโลก

1,200,000.00

775,500.00

64.63

7

อาเภอวังทอง

1,050,000.00

671,819.21

63.98

8

อาเภอบางระกา

1,050,000.00

646,865.00

61.61

9

อาเภอวัดโบสถ์

1,000,000.00

527,250.00

52.73

รวม

9,450,000.00

6,893,734.21

72.95

- รับทราบ
4.1.2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดารงธรรมเชิงรุก
กรมการปกครองแจ้งว่าได้จัดทาสัญญาซื้อขายเครื่อ งสแกนเนอร์สาหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 964 เครื่อง กับบริษัทแอมโปไมโครซิส
จากัด ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดารงธรรมเชิงรุก สาหรับใช้งานระบบ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศู นย์ดารงธรรมอาเภอ โดยจัดสรรให้ที่ทาการปกครองอาเภอ
แห่งละ 1 เครื่อง และที่ทาการปกครองจังหวัด 1 เครื่อง ดังนั้น จึงขอให้อาเภอดาเนินการ
จัดเตรียมสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ไว้ให้พร้อม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้า
ดาเนินการติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ระหว่างวันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2562 และให้อานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะดาเนินการติดตั้งฯ ด้วย รวมทั้งให้ปลัดอาเภอ/
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิด ชอบงานศู น ย์ ด ารงธรรม ตรวจสอบการใช้ ง านของเครื่ อ งสแกนเอน์ ให้
สามารถใช้งานได้ และรายงานให้จังหวัดทราบตามแบบที่กาหนด
- รับทราบ
/4.1.2 …

- 6 4.1.2 กิจกรรม “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
การดาเนิน การออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจาเดือนกุมภาพัน ธ์ 2562 จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 25๖2 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้น ไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสงสงคราม
หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตาบลชุมแสงสงคราม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาเภอ
เนินมะปราง ดาเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกาหนด
ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ
- ขอให้ทุกอาเภอนาเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การแก้ไขปัญหาความยากจน 3)
การแก้ไขปัญหาขยะ 4) ปัญหาภัยพิบตั ิในพื้นที่ 5) ด้านการศึกษา
- สาหรับเดือนต่อไป ให้จัดทาเป็นสรุป แล้วนาเสนอ อย่างเป็นทางการ

ที่ประชุม

- รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ประธาน

- ขอให้นายอาเภอบางระกา นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม

นายอาเภอบางระกา

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดาเนินการตาม 7 มาตรการ ครบแล้ว
2. การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ ได้ดาเนินการทาฝายชั่วคราวแม่น้ายม
และเป่าล้างบ่อบาดาล
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
- ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ต่อยอดรายที่สามารถพัฒนาตนเองได้
- การสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก จานวน 5 หลัง มีข้อมูลที่ต้องแก้ไข จะประสานสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย์จังหวัดต่อไป
4. เรื่องการถวายฎีกาในพื้นที่ เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน
เนื่องจากมีผู้เกิดอาการประสาทหลอน จนทาให้คนในชุมชนรู้สึกเกิดความไม่
ปลอดภัย ซึ่งอาเภอได้แก้ไขปัญหาโดยให้เข้าไปบาบัดในศูนย์คนไร้ที่พึ่งฯ
5. การแก้ปญ
ั หาขยะ ได้ดาเนินการตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด

ที่ประชุม

นายอาเภอนครไทย

- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. ด้านการศึกษา เนื่องจากอาเภอนครไทยมีมูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าว
จึงทาให้ปัญหาเรื่องทุนการศึกษาของเด็กในพื้นที่มีน้อย
2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดาเนินการตามนโยบาย
“พิษณุโลกโมเดล”
/3. สถานการณ์ ...

- 7 3. สถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากฝนตกทาให้มีน้าไหลจากเขื่อนแควน้อย
ทาให้ผ่อนคลายเรื่องปัญหาภัยแล้ว และราษฎรหันมาปลูกข้าวโพด จึงสูบน้าได้
4. ปัญหาวาตภัยในพื้นที่ รวมทัง้ สิ้น 51 ราย ได้รับการสนับสนุนถุงน้าใจ
จากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกแล้ว จานวน 25 ราย และจะขอเพิ่มเติมอีก
26 ราย
ที่ประชุม

นายอาเภอพรหมพิราม

ที่ประชุม

นายอาเภอเนินมะปราง

ที่ประชุม

นายอาเภอวังทอง

- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการตรวจและจับกุม ตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ทาสถิติไว้อย่างชัดเจน
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน มีผู้ตกเกณฑ์ฯ จานวน 14 ราย ได้มีการ
ติดตาม ตรวจสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
3. การแก้ไขปัญหาขยะ หลุมขยะเปียก ได้ดาเนินการครบ 100%
การคัดแยกขยะ มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหาสาธารณภัย
- ภัยแล้ง ขณะนี้ได้รับงบประมาณซ่อมระบบประปา และเป่าล้าง
บ่อบาดาล
- วาตภัย ราษฎรที่ได้รับปัญหาได้รับถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัด
แล้ว 181 หลังคาเรือน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ราชประชานุเคราะห์จะลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพ
- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. ด้านการศึกษา โครงการทุนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นโครงการที่ดีสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส
2. การแก้ไขปัญหาขยะ ได้ให้ความรู้ อสม. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อต่อยอด
ในพื้นที่
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน ออกติดตามและเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง
5. ปัญหาสาธารณภัย หลังจากวันที่ 22 เมษายน 2562 ภัยในพื้นที่
ไม่หนัก จึงไม่มีราษฎรได้รับผลกระทบ
- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ได้ดาเนินการปัดกวาดบ้าน ตรวจปัสสาวะ จานวน 17 หน่วยงาน
วัด 19 วัด โรงเรียน และโรงงาน
/- ดาเนินการ...

- 8 - ดาเนินการปิดล้อม จานวน 3 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติงานบูรณาการ
ร่วมกับทหารและตารวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน
- มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 328 ราย กลั่นกรองแล้วเหรือ 66 ราย
ท่านรองสุรชัยฯ เป็นหัวหน้าชุดออกเยี่ยมแล้ว
- คนไข้ในพระราชูปถัมภ์ จานวน 6 ราย แต่คนไข้ไม่รักษา
เนื่องจากหายแล้ว
3. การแก้ไขปัญหาขยะ ได้เน้นย้าในที่ประชุม เป็นประจา
4. การแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ
- วาตภัย จานวน 3 รอบ ครัวเรือนประสบปัญหา 32 ราย ได้รับ
การซ่อมแซมบ้านแล้ว และได้ถุงน้าใจจากจังหวัดไปส่วนหนึ่ง และกิ่งกาชาดอาเภอ
ส่วนหนึ่ง
- ภัยแล้ง จานวน 5 ตาบล 25 หมู่บ้าน ได้ดาเนินการแจกจ่ายน้า
ไปแล้ว และทางหมู่บ้านได้ขอน้าโดยตรงจากทหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว รวมทั้งได้ดาเนินการกั้นฝายกระสบอทราย จานวน 8 แห่ง รวมทั้งมีโครงการ
ขุดลอกคลอง 3 โครงการ
ที่ประชุม

นายอาเภอชาติตระการ

ที่ประชุม

นายอาเภอวัดโบสถ์

- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. ด้านการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านน้าจวง ได้ขอทุนการศึกษาตาม
โครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน 2 ราย และนักเรียนจากโรงเรียน
บ้านร่มเกล้า
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. การแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ
- ภัยแล้ง ได้ดาเนินการแจกน้า จานวน 5 แห่ง สาหรับปัญหาน้า
กินน้าใช้ไม่มีปัญหา ในด้านการเกษตร ราษฎรทราบอยู่แล้วจึงหลีกเลี่ยงการปลูกพืช
ที่ต้องใช้น้าเยอะ ตอนนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทาให้ลดปัญหาหมอกควันลง และใน
พื้นที่ได้มีการทาฝายในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นฝายขนาดเล็ก ช่วยให้ระบบประปา
ภูมิภาคดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาใด ๆ
- วาตภัย มีครัวเรือนที่ประสบปัญหาเพียง 3-4 ครัวเรือน ซึ่ง
อาเภอได้ดาเนินการมอบถุงน้าใจ และซ่อมแซมบ้านให้แล้ว
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตารวจ ตชด. และภูธร ร่วมกับอาเภอ ทหาร
ในพื้นที่ ออกจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มข้น มีการจับกุมและขยายผล ในบางราย
- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
/1. การแก้ไข ...

- 9 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดาเนินการปราบปราม บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างปกครอง ตารวจ ทหาร ตามมาตรการปัดกวาดบ้าน และได้ส่งคนเข้าบาบัด
เกินโควตาที่จังหวัดกาหนด ทั้ง 3 รุ่น
2. ปัญหาขยะ อาเภอวัดโบสถ์ได้กาหนดนโยบายงดใช้โฟม และใช้
พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งหลายส่วนราชการในพื้นที่ตอบสนอง โดยได้ทา MOU
ร่วมกัน
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
- มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 21 ครัวเรือน ได้ดาเนินการออก
เยี่ยมแล้ว และมีครัวเรือนที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมอาชีพได้ จานวน 5 ครัวเรือน
ไม่สามารถพัฒนาได้ จานวน 13 ครัวเรือน ซึ่งอาเภอได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุง
ยังชีพ ประมาณ 2-3 เดือน ครั้ง และ 3 ครัวเรือนที่พ้นขีดความยากจน
- กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการจับคู่ ส่งให้หน่วยงานที่พัฒนา
ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 ได้อบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีผู้ผ่านการ
อบรมแล้ว 3-4 กลุ่ม นอกจากนั้นยังอาศัยทีมหมอประชารัฐ สุขใจ ช่วยดูแล
- กลุม่ Social Map ของพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ กลุม่ ที่เข้าไป
สงเคราะห์ช่วยเหลือส่วนใหญ่ ได้มอบให้พัฒนาการอาเภอบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบแล้ว
ที่ประชุม

นายอาเภอบางกระทุ่ม

ที่ประชุม

- รับทราบ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการบูรณาการ่วมกัน และรายงานให้
จังหวัดทราบเป็นระยะ
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จานวน 36
ครัวเรือน ได้คัดกรองแล้ว เหลือเพียง 10 ครัวเรือน โดยได้ออกเยี่ยมเยียนแล้ว และ
ได้จัดทา Family Floder ทั้ง 10 ราย และมีเจ้าภาพดูแล
3. การแก้ปญ
ั หาขยะ ได้ดาเนินการเหมือนกับทุกอาเภอ และการ
แก้ปัญหาขยะเปียก ได้แจ้งให้ผู้นา ท้องถิ่น ท้องที่ ทราบอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหาสาธารณภัย ในส่วนของวาตภัย ครั้งนี้มีเพียง 8 ราย และมีการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
5. เรื่องอื่น ๆ
- อาเภอได้เสนอขอพัฒนาปรับปรุงอาเภอหลังเก่า และได้ตั้ง
คณะทางานแล้ว โดยให้สานักงานโยธาธิการจังหวัด ออกแบบ ในส่วนโดยรอบ
บริเวณจะจัดทาเป็นสวนหย่อม ซึ่งชาวอาเภอบางกระทุ่ม ช่วยกันระดมทุนให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว
- รับทราบ
/นายอาเภอ....
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นายอาเภอเมืองพิษณุโลก

ที่ประชุม

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2562
ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ดาเนินการตามนโยบาย “พิษณุโลกโมเดล”
รวมทั้งมีการจับกุม การจัดระเบียบสังคมทุกสัปดาห์ ซึ่งช่วงคัดเลือกทหาร ได้มีการ
คัดกรองจานวน 1,300 กว่าราย พบ 65 ราย ได้นาเข้าค่ายบาบัดแล้ว
2. การแก้ปัญหาความยากจน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จานวน 300 กว่าราย
ได้คัดกรองแล้วเหลือจานวน 73 ราย ได้ออกเยี่ยมเยียนนาทีมโดยท่านรองชัชพงศ์ฯ
มีการจัดทา Family Floder และมีการออกเยี่ยมเยียมเพิ่มเติม สาหรับพื้นที่อาเภอ
เมืองพิษณุโลก ตาบลบ้านกร่างมีครัวเรือนตกเกณฑ์เป็นจานวนมาก และได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพแล้ว
3. ปัญหาขยะ มีหลุมขยะเปียกครบถ้วน และมีการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน
การทาขยะกองบุญ
4. ปัญหาภัยในพื้นที่
- วาตภัย ช่วงระหว่าง 15 – 22 เมายน มีครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบ จานวน 175 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้ให้การสงเคราะห์ถุงยังชีพ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการซ่อมแซมให้แล้ว
- ภัยแล้ง จานวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งได้มีการดาเนินการจัดทาฝาย
ประชารัฐ มีงบสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน พื้นที่ค่อย ๆ ดาเนินการไป และ
ขณะนี้กาลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ปัญหาน้าท่วมที่ตาบลบึงพระ ขณะนี้มีการประชุมแก้ไขปัญหา
หาทางระบายน้าไปในพื้นที่ที่สามารถระบายได้
- รับทราบ

4.2 สานักงานที่ดนิ จังหวัดพิษณุโลก

- พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยฯ เอกสารแนบท้าย
ที่ประชุม
ที่ประชุม

- รับทราบ
- ปัญหาสวนแสงพรหมรีสอร์ท ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบแล้ว
- รับทราบ
4.3 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

- ครัวเรือนตกเกณฑ์ จานวน 1,879 ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมทุน
ที่ประชุม

- รับทราบ
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- 11 4.4 สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จะดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

- รับทราบ

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน
ที่ประชุม

- ท่านใดมีเรื่องอื่นเพิ่มเติม หรือไม่
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(ลงชื่อ)

เบญจมาศ สมศรี ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเบญจมาศ สมศรี)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

(ลงชื่อ)

ประยูร จันทร์สุข ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายประยูร จันทร์สุข)
จ่าจังหวัดพิษณุโลก

