สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย , นายบุญจง วงศไตรรัตน , รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย , นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผูบริหารกระทรวงมหาดไทย ไดมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงมหาดไทย รับทราบและนําไปปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายชวรัตน ชาญวีรกูล)

รายละเอียด

การมอบหมาย

๑. นโยบายปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

- ขอเนนย้ําโครงการอาสามสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) เนื่องใน -ปกครองจังหวัด
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได (ปองกันจังหวัด)
จัดสรรงบประมาณใหทุกจังหวัดอบรมไปแลวกวา ๓,๐๖๗ รุนและใน -อําเภอทุกอําเภอ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ นี้จะมีการจัดอบรมอีก ๑,๕๐๐ รุน ขอใหผูวา
ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการเน น คุ ณ ภาพ
มากกวาปริมาณ การบริหารจัดการงบประมาณตองโปรงใส มีคุณภาพ
และอยากให อสป. เปนแกนนํามวลชนในการสรางความสามัคคีและ
ความรักสถาบัน โดยขอใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. โครงการปลูกตนไม
ถวายแมของแผนดิน ฯ
๗๘ พรรษา ๗๘ แสนตน

- ขณะนี้ไดรับรายงานวามีการปลูกไปแลว ๓ ลาน ๙ แสนตน คิดเปน -สํานักงานจังหวัด
รอยละ ๕๐ จึงขอใหทุกจังหวัดเรงดําเนินการตามเปาหมายที่ตั้งไวแลว
ดวยเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ

๓. การปองกันบรรเทา
ปญหาภัยแลง อัคคีภัย
และไฟปา

- ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแลวกวา ๑๘ จังหวัด ๑๕๕ อําเภอแลว
-ปภ.จังหวัด
มีประชาชนเดือดรอนกวา ๕ ลานคน พื้นที่เกษตรที่เสียหายมากกวา -อําเภอทุกอําเภอ
๖.๕ แสนไร ดังนั้นขอเนนย้ําใหผูวาราชการจังหวัด กําหนดแผนการ
บริหารจัดการปญหาการใชน้ําในพื้นที่ใหชัดเจน อยาใหประชาชนตอง
ขาดแคลนทั้งน้ําในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม และขอให
เตื อ นประชาชน ที่ มี พื้ น ที่ น อกเขตชลประทานในการระวั ง การทํ า
การเกษตร และใหหนวยงานของกระทรวงที่รับผิดชอบและทุกจังหวัด
ไดประสานกระทรวงวิทยาศาสตรในการใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
เขาชวยบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศและการจัดการน้ํา ซึ่งจะชวย
ใหแกปญหาภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอใหแจงเตือนงดการ
เผาหญา ฟางขาว

๒

เรื่อง
๔. การดูแลประชาชน
ตามแนวชายแดน

รายละเอียด

การมอบหมาย

- ตามที่มีการปะทะกันตามแนวเขตชายแดนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยใหจังหวัดจัดตั้งศูนยเพื่อชวยเหลือประชาชนตามชายแดน และขอ
ชมเชยผูวาราชการจังหวัดแนวเขตชายแดนที่มีปญหาความขัดแยงใน
การดูแลประชาชน และขอฝากใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
ติดตามดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น ขอใหเรงสํารวจพื้นที่และบานเรือนที่
ไดรับความเสียหาย และเยียวยาใหครบทุกครัวเรือน
- กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการเฝาระวังดูแลความเรียบรอย
ความปลอดภั ย ในทรั พย สิน ของประชาชนตอ ไป ขอให ผูว า ราชการ
จังหวัดที่เกี่ยวของทุกจังหวัด ไดเรงเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และขอให
มีการสงเสริมการคาขาย สินคา วัฒนธรรม ในการสรางความสัมพันธ

- ขอเนนย้ําใหผูวาราชการจังหวัด ไดใหความสนใจเปนพิเศษและให
๕. การปรับปรุงภูมิทัศน
กรมโยธาธิการและผังเมืองเขามาชวยดูแลในเรื่องนี้ดวยในทุกจังหวัด
ของจังหวัด
ขอใหจังหวัดไดพัฒนาปรับปรุงใหมีความรมรื่น เปนเอกลักษณของแต
( Beautify City )
ละจังหวัด ขอใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ดําเนินการใหเปน
รูปธรรมชัดเจน และไมใชงบประมาณมากเกินไป และในสวนจังหวัดที่มี
การดําเนินการไปแลวขอใหรายงานเปนภาพถายมายังกระทรวงตอไป

-สํานักงานจังหวัด
-อําเภอทุกอําเภอ
-อบจ.พล.
-เทศบาลนครฯ

๖. การแกไขปญหา
ยาเสพติด

- ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดไดใหความสําคัญในการ
-ปกครองจังหวัด
แกไขปญหาอยางเต็มที่ โดยขอใหเพิ่มมาตรการ และแนวทางปองกัน (ศตส.จ.พล.)
การแพรกระจายยาเสพติดโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ชุมชนขนาด -อําเภอทุกอําเภอ
ใหญ สถานศึกษา และขอใหเรงสรางภูมิคุมกัน และจัดหากิจกรรมให
เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด และขณะนี้มีการรายงานวามีปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงสารตั้ ง ต น ในการผลิ ต ยาเสพติ ด ขอให จั ง หวั ด ตามแนว
ชายแดนได ติ ด ตาม ตรวจสอบ และจั บ กุ ม สารตั้ ง ต น ในการผลิ ต
ยาเสพติดอยางจริงจัง

๗. การเสริมสรางความ
สามัคคีในพื้นที่

- เนื่องดวยในขณะนี้มีการชุมนุมของกลุมตางๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพ ปกครองจังหวัด
และในจังหวัดตางๆ จึงอยากใหผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอใน (ปองกันจังหวัด)
ทุกพื้นที่ ไดทําความเขาใจ และชี้แจงใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ -อําเภอทุกอําเภอ
ขอเท็จจริง โดยขอใหยึดมั่นตามแนวพระราชดําริ ในการสรางความสงบ
ความสามัคคี

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกทานจัดใหเปนปญหาที่มีความสําคัญ -ปกครองจังหวัด
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน ) มากอยางยิ่ง และยังมีหลายจังหวัดที่ยังไมมีรายงานเรื่อง ศตส.หมูบาน (ศตส.จ.พล.)
จึงอยากใหผูวาราชการจังหวัดที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จไดเรงรัดการ -อําเภอทุกอําเภอ
๑.ปญหาเรื่องยาเสพติด จัดตั้ง ศตส.หมูบาน ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม นี้

๓

เรื่อง
๒. การจัดระเบียบสังคม

รายละเอียด
- ตามที่ ผมไดลงพื้นที่ในการตรวจ สถานบริการ รานเกมส หลังจาก
ไดใหไปตรวจสอบ แลวพบวายังมีการเปดบริการเกินเวลา จึงขอให
หลายจังหวัดที่มีขอมูลที่ยังเปดเกินเวลานั้น จึงขอฝากทางผูวาราชการ
จังหวัดไดเขมงวดตรวจสอบอยางจริงจัง และตรวจสอบในทุกพื้นทีด่ วย

การมอบหมาย
-ปกครองจังหวัด
(ศตส.จ.พล.)
-อําเภอทุกอําเภอ

ขอสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการของจั ง หวั ด ตามนโยบาย -สํานักงานจังหวัด
( นายวิเชียร ชวลิต )
เรงดวนของนายกรัฐมนตรี ใน ๒ สัปดาหที่ผานมา กระทรวงไดจัดทํา
บทการสนทนา และบทสรุปใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดไดทราบ และ
ขอชมเชยผูวาราชการจังหวัดที่สามารถชี้แจงรายละเอียดและสรุปประเด็น
ปญหาไดชัดเจน สั้น และกระชับ ซึ่งในครั้งตอๆ ไป ขอใหจังหวัดที่ไดรับ
การประสานจากสํานักนายกรัฐมนตรีในการประชุมคอนเฟอรเรนส กับ
นายกรัฐมนตรี ไดจัดทําสรุปผลการชี้แจง และรายงานผลการดําเนินการ
จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ มายังกระทรวงเพื่อพิจารณาตอไป
๒. การแกไขปญหายาเสพติด ตามที่มท.๑ และมท.๒ ไดเนนย้ํา การ -ปกครองจังหวัด
จัดระเบียบสังคมที่ติดตามดูแล ซึ่งถือเปนอีกเรื่องหนึ่งในการปองกันแกไข (ศตส.จังหวัด)
ปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ก็ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกทานได
ติดตามอยางใกลชิด และในวันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จะเปน
สัปดาหการขับเคลื่อนการบําบัดรักษาในการแกไขปญหายาเสพติดดวย
๓. ขอชมเชยผูวาราชการจังหวัด ที่ไดดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวของ
กลุมมวลชนตางๆ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดไดโทรมารายงานโดยตรง
และใหขอมูลประมานงานไดเปนอยางดี จึงขอใหจังหวัดใดที่มีปญหา
ขอใหรายงานไดโดยตรง
๔. ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มท.๑ จะไดเดินทางไป -ปกครองจังหวัด
รวมในการประชุมเจาแขวงไทยลาว ณ สปป.ลาว ครัง้ ที่ ๘ โดยขอให (ปองกันจังหวัด)
ผูวาราชการทีเ่ กี่ยวของ ไดเขารวมประชุมและขอใหเตรียมขอมูลอยาง
ละเอียดสําหรับการเขารวมประชุม
และขอใหเตรียมขอมูลการ
แพรกระจายของยาเสพติดตามแนวชายแดน ดวย
๕. ตามที่ มท. ๑ มี นโยบายแกไขปญหาใหประชาชน โดยไดจัด -สํานักงานจังหวัด
รายการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ในทุกวันศุกรเวลา ๑๗.๐๐ – (ศูนยดํารงธรรม)
๑๘.๐๐ น. เพื่อสามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดอยางรวดเร็ว และ
ตั้งแตวันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศเปน ๑๖.๐๐
– ๑๗.๐๐ น. เปนตนไป
๖. เรื่องการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขณะนี่อยูในการจัดเตรียมเสนอ
ทูลเกลาฯ จึงไดประชาสัมพันธมาใหทราบ

๔

เรื่อง
ขอสั่งการของผูบริหาร
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

การมอบหมาย

อธิบดีกรมการปกครอง

๑. ตามที่ มีการแก ไขกฎกระทรวง เรื่องการมีบัตรประชาชน ขอ -ปกครองจังหวัด
รายงานวาได มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ ๒๑ -อําเภอทุกอําเภอ
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ผานมา ขณะนี้อยูในกระบวนการตรวจสอบบัตร
ของกระทรวงICT ซึ่งคาดวาจะใชเวลา ๑๙ วัน และนับจากวันนี้อีก ๓๐
วัน จะถึงมือนายทะเบียนทุกอําเภอ ซึ่งจะสามารถออกบัตรประชาชน
อิเล็กทรอนิกสแบบใหมใหกับประชาชนได และจะสามารถแกไขการ
ออกบัตรเหลือง ๔ ลานกวาใบ ที่ออกใหประชาชนได
๒. ร า ง พรบ.บั ต รประชาชนฉบั บ ใหม ไ ด ผ า นประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎร และสภาวุฒิสภา โดยมีขอคิดเห็นขัดแยงกันระหวาง ๒
สภาในเรื่องการเริ่มมีบัตร และอายุของบัตร ซึ่งจะตองสงเรื่องกลับไปให
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง
๓. การแกไขปญหายาเสพติด ขอมอบหมายนายอําเภอทุกพื้นที่
๓.๑ ให น ายอํ า เภอดู แ ลการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ๕ รั้ ว
ปองกัน โดยใหถือวาเปนความรับผิดชอบของหน.ศตส.อําเภอ
๓.๒ ใหความสําคัญดานการขาว และการรองเรียน ในพื้นที่ ซึ่ง
จะเปนการแกไขอยางตรงจุด
๓.๓ ใหดําเนินการตามมาตรการ Clean & Seal และใหดําเนิน
มาตรการ X-ray ในพื้นที่เสี่ยง ตอไป
๓.๔ ให ดํ า เนิ น การดู แ ลบํ า บั ด ฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด ขอให
นายอํ า เภอมี น โยบายชั ด เจน ในการบํ า บั ด ผู ติ ด ยาเสพติ ด และช ว ย
ฝกงานการอาชีพใหผูติดยาเสพติดในระดับอําเภอ
๓.๕ การออกใบอนุญาต ป.3 ครอบครองอาวุธปน ที่เกี่ยวของ
กั บ เครื อ ข า ยยาเสพติ ด ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารจั บ กุ ม ขอให ง ดใบอนุ ญ าตและ
ตรวจสอบครอบครองวาเกี่ยวของกับเครือขายยาเสพติดหรือไม ขอให
เขมงวดมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

๑. ขอความกรุณาใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ไดใหความ -สนง.พัฒนา
สําคัญและติดตามการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.๒ค ประจําป ชุมชนจังหวัด
๒๕๕๔ อยางใกลชิด ซึ่งมีการรองเรียนวาไมสามารถใชไดจริงอยางที่
เก็บมา ดังนั้นจึงจะเปนการจัดเก็บเปนปสุดทาย และไดมีการวาจาง
นักวิชาการเขามาชวยดําเนินการในการเก็บขอมูลแบบใหมในปถัดไป
๒. เนื่องดวยกระทรวงมหาดไทย ไดรณรงคการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ ๘๔ พรรษา กรมพัฒนาชุมชนไดมีโครงการสรางสุขใหแผนดิน
ในวิถชี ีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหมูบาน ๑,๗๕๖ หมูบานเศรษฐกิจ

๕

เรื่อง

อธิบดีปกครองทองถิ่น

รายละเอียด
การมอบหมาย
พอเพียง โดยในทุกจังหวัดจะมีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ซึ่ง จะ
ไดมีการจัดเปนรายการ Reality และขอเชิญผูวาราชการจังหวัดมาออก
รายการ โดยคาดวาจะมีการจัดงานในชวงเดือนพฤษภาคม
๓. แนวทางการสรางสัมพันธไมตรีกับประเทศเพือ่ นบาน โดยในป
๒๕๕๕ กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการจัดทําโครงการนําผลิตภัณฑ
สินคา OTOP สานสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบาน โดยเราไดแนวคิดจาก
ผูวาราชการจังหวัดชายแดน ยกตัวอยางเชน จังหวัดศรีษะเกษ รวมกับ
ผูวาราชการจังหวัดพระวิหาร ซึ่งคาดวาผลิตภัณฑ OTOP จะสามารถ
สานสัมพันธกบั ประเทศเพื่อนบานได ซึ่งทางกรมขอเสนอตัววา ถามี
ผวจ.จังหวัดใดที่จะมีการจัดทําโครงการในลักษณะนี้ ขอใหประสาน
มายังกรมพัฒนาชุมชนได
๑. เนื่องจากไดมีการประชุมผูบริหารกรม และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แลวที่ผานมา เราจะสรางในเรื่องของการบริหารแบบเชิงรุก
โดยมีการจัดกิจกรรมCSR และ CG ใหมากที่สุด การดําเนินตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจังหวัด Beatify City และไดแจงและ
มอบหมายโครงการนี้ใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ทุกที่ โดยจัดเปนโครงการ ๑ เมือง ๑ สวนสาธารณะ และในอปท.อืน่ ๆ
ประกอบดวย
๑.๑ โครงการ ๑ เทศบาล/อบต. ๑ ถนนสวยงาม โดยใหอปท.ทุก
แหงไดสรางและปรับปรุงถนนเสนทาง อยางนอย 1 เสนทาง (รวมแลว
กวา ๒,๐๑๐ เสนทาง) ใหสวยงาม มีเอกลักษณ และเปนที่พักผอนของ
ประชาชนทัว่ ทุกจังหวัดใหได
๑.๒ โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว โดยมีการ
เริ่มปลูกในพืน้ ที่ราชการ รวมไปถึงการปลูกหญาแฝก โดยเฉพาะในวันที่
๑๘ มีนาคม ๑๕๕๔ ซึ่งครม.กําหนดใหเปนวันทองถิ่นไทย ขอใหผูวา
ราชการจังหวัดทุกทานไดเนนย้ําการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัด และ
อปท. ทุกแหงในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม และการใชงบประมาณ
๑.๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมติ ครม. เพื่อเปนการ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลารัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงจัดตั้ง ต.ทา
ฉลอง ซึ่งถือเปนการกําเนิดของการปกครองสวนทองถิ่น กรมจึงได
กําหนดใหมีการจัดพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียของ ร.๕ โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ไดจัดงานในวันทองถิ่น
ไทยดังกลาวทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้สนง.ทองถิ่นจังหวัดจะไดประสานใน
รายละเอียดตอไป
๑.๔ การกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งขณะนี้ มท.๑
ไดอนุมัติในหลักการ และอยูในระหวางการพิจารณาการใหอํานาจผูให

-สนง.สงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัด
-อบจ.พิษณุโลก
-เทศบาลนคร
พิษณุโลก

๖

เรื่อง

อธิบดีกรมโยธาธิการ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

รายละเอียด
การมอบหมาย
การอนุมัติเงินกูในแตละระดับ และจํานวนเงินที่ขอกู
๑.๕ การจายเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ซึ่ง สตง. ได
ทวงติงการสงเงินบํารุงเขาสมาคมฯ
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการ
ดําเนินงานดานกฎหมายของกรม ในการเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการพิจารณาการใชอํานาจตามกฎหมายทองถิ่น ไดหรือไมอยางไร
จึงเรียนมาเพื่อใหผวจ.ทุกทานไดชี้แจงไปยัง อปท.ทุกแหงไดทราบ
๑. เสนอการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยางมีประโยชนในการ
ใชที่ดินอยางสูงสุด และการนําเสนอรูปแบบการจัดรูปที่ดินในจ.ตัวอยาง
ที่ไดผลชัดเจนและมีความกาวหนา จึงขอใหผวจ.ทุกจังหวัด ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญ และพัฒนาใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ซึ่งจะสามารถ
ชวยใหรัฐสามารถประหยัดงบประมาณ ไดมาก
๑. แนวทางการดําเนินการจัดหาผูมีคุณสมบัติเขารับทุนพระราชทาน
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุนที่ ๓ ซึ่งปจจุบันไดเขาไป
อยู ใ นการดํ า เนิน งานของมู ล นิ ธิส มเด็ จ พระบรมฯ ซึ่ งขอฝากให ผู ว า
ราชการจั ง หวั ด ทุ ก ท า น และฝ า ยเลขาฯ คณะทํ า งาน ได พิ จ ารณา
คัดเลือกอยางเปนธรรม และทั่วถึง เพื่อใหเปนไปตามแนวพระราชดําริฯ

-สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด

-สนง.การประถม
ศึกษาฯ เขต ๑
-สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร./ โทรสาร. ๐๕๕-๒๘๒๑๐๗ /
มท. ๒๐๔๒๒ / ๒๐๔๒๙
วันที่๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๕๙ น.

๗

รายชื่อผูเขารวมประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
******************************
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายปรีชา เรืองจันทร
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
๒. นายบุญยิ่ง คุมสุพรรณ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
หัวหนาศูนยศกึ ษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
๓. นางสาวปราณี พารังกูล
๔. ผูแทนปลัดจังหวัดพิษณุโลก
๕. ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
๕. ผูแทนนายอําเภอเมืองพิษณุโลก
๖. ผูแทนนายอําเภอวังทอง
๗. ผูแทนนายอําเภอชาติตระการ
๘. ผูแทนนายอําเภอวัดโบสถ
๙. ผูแทนนายอําเภอพรหมพิราม
๑๐. ผูแทนนายอําเภอบางกระทุม
๑๑. ผูแทนนายอําเภอเนินมะปราง
๑๒. ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
๑๓. ผูแทนนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
๑๔. ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
๑๕. ผูแทนพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
๑๖. ผูแทนทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
๑๗. ผูแทนผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก
๑๘. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
๑๙. ผูแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต ๘ พิษณุโลก
๒๐. ผูแทนหัวหนาศูนยการทะเบียนภาค ๖ พิษณุโลก
๒๑. ผูแทนปองกันจังหวัดพิษณุโลก
๒๒. นายวิม เถาเพียร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๒๓. นางชลชญา พึ่งมวง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๒๔. นางปฏิมา ทองนอย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.พล.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ผูบันทึกการประชุม)
๒๕. นายขวัญชัย คําชุม

