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รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
หัวหนาสวนราชการสวนกลาง ราชการสวนทองถิน่ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และภาคเอกชน
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนยราชการจังหวัดพังงา
--------------------------ผูม าประชุม
1. กระทรวงมหาดไทย
1. นายศิริพัฒ
พัฒกุล
ผูวาราชการจังหวัดพังงา
ประธาน
2. นายชาญศักดิ์
ถวิล
รองผูวาราชการจังหวัดพังงา
3. นายพงษศักดิ์
คารวานนท
รองผูวาราชการจังหวัดพังงา
4. นายไตรรัตน
ไชยรัตน
ปลัดจังหวัดพังงา
5. นายเสริมเกียรติ สุทพัฒนแกว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา
เลขานุการ
6. น.ส.สุกานดา
แสงวงษ
พัฒนาการจังหวัดพังงา
7. นายสมมิตร
สมบูรณ
รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
8. นายสุนทร
วัฒนา
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
9. นายสายัน
กิจมะโน
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
10. นายนภเกตน
แกนสน
รักษาราชการแทนทองถิ่นจังหวัดพังงา
11. นายเสถียร
สถิรนุสรณ
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพังงา
12. นายสุริยะ
ปานนาค
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาพังงา
13. นายปริญญา
ภูมิพาณิชย
นายอําเภอเมืองพังงา
14. วาที่ ร.อ.พงศศักดิ์ เวทยาวงศ
นายอําเภอตะกั่วปา
15. นายจักรพงศ
พันธุเพ็ง
นายอําเภอทับปุด
16. นายประภาส
ขุนพิทักษ
นายอําเภอทายเหมือง
17. นายบัญชา
ธนูอินทร
นายอําเภอตะกั่วทุง
18. นายชูศักดิ์
สระมุณี
นายอําเภอคุระบุรี
19. นายดํารง
ฉิมทับ
แทน นายอําเภอกะปง
20. วาที่ ร.ต.นริศ
ฤกษดี
นายอําเภอเกาะยาว
2. กระทรวงสาธารณสุข
21. นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา
22. นางทิพยรัตน
ตนสกุลประเสริฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพังงา
23. นางรําภา
สองรอบ
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะกั่วปา
3. กระทรวงแรงงาน
24. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร
แรงงานจังหวัดพังงา
25. นายชํานาญ
จุลสุวรรณ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพังงา
26. นางพรสวรรค
แสนใจยา
ประกันสังคมจังหวัดพังงา
27. นางเมทิกา
สัตตานุสรณ
จัดหางานจังหวัดพังงา
28. จ.อ.ประยงค
บุญชวย
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา
/กระทรวงคมนาคม....
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4. กระทรวงคมนาคม
29. นายชนะ
30. นายธวัชชัย

ลิขิตเดชาโรจน
แซลิ้ม
แทน

31. นายอภิรัญ
สุวรรณคง
32. นางสาวมลิวัลย
จริตงาม
แทน
5. กระทรวงยุติธรรม
33. นางสาวจีรวรรณ มากไฟ
แทน
34. นายพจกรณ
วงศปกษา
35. นายวิเชียร
เจริญสุข
แทน
36. นางสาวมาดี
สุภาพผล
37. น.ส.จุไรวรรณ
บุญฤทธิ์
6. กระทรวงอุตสาหกรรม
38. นางดวงธิดา
จันทรพุม
7. กระทรวงวัฒนธรรม
39. นางปยนุช
ศรีสุข
8. กระทรวงพลังงาน
40. นายกฤษดา
เชยคาน
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
41. นางสําอาง
โชคชัยวัฒนา
42. นางวิไลวรรณ
พลจร
43. นายสุขเกษม
เจียรศิลป
44. นายภานุมาศ
พลสุวรรณ
10. กระทรวงพาณิชย
45. นางสาวทิพยสุดา อินทรสุวรรณ
11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
46. นางสาวพิชชากร แจมศรี
47. นายนิพนธ
สุขสะอาด
48. นายพงษพันธ
ธรรมมา
49. นางสาวสรอยทอง ไชยสงค
บุญลิปตานนท
50. นายไพบูลย
51. นายดิเรก
สันติราชัย
52. นายสมโชค
หลักหาญ
53. นางปนแกว
เผือกมณี
54. นายวิเชียร
พรหมทอง
55. นายจักรกฤษณ
สุวลักษณ
56. นางสาวณัฐวิภา ทองไสว
57. นายสมจิตต

ลักษณอัช

แทน
แทน

ขนสงจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงพังงา
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดพังงา
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอตะกั่วปา
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนฯ
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
พลังงานจังหวัดพังงา
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดพังงา
ผูปกครองนิคมสรางตนเองทายเหมืองจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดพังงา
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
พาณิชยจังหวัดพังงา

แทน
แทน
แทน
แทน

เกษตรและสหกรณจังหวัดพังงา
เกษตรจังหวัดพังงา
ปศุสัตวจังหวัดพังงา
สหกรณจงั หวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการโครงการชลประทานพังงา
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพังงา
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒาการเกษตรพังงา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงพังงา
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทจังหวัดพังงา
/12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ...
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12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
58. นายสวัสดิ์
อั้นเตง
59. นายวัชระ
60. นายประถม
12. กระทรวงศึกษาธิการ
61. นายสันติภัทร
62. นายสมภาพ
63. นางสาวสุวิภา
64. นางบุษบา
65. นายสมศักดิ์

สงสีออน
รัสมี

แทน

โคจีจุล
นาคพันธ
ตั้งกอสกุล
ณะแกว

แทน
แทน
แทน

เทพณรงค

66. นายสุเทพ
ยงยุทธ
67. นายวิบูลศักดิ์
ศันสนียเมธา
68. นายพงศา
กสินวล
69. นายทีปกร
เกิดกลา
70. นายสนอง
เสลาคุณ
71. นายจํารัส
ขนาดผล
72. นางสาวกมลทิพย ถิรสัตยวงศ
73. นายสวัสดิ์
บรรจงพาศ
13. กระทรวงการคลัง
74. นางภุมรินทร
ธนานุกูลวงศ
75. นางสาวมะลิวัลย ชูชวย
76. นายประสิทธิ์
สายทอง
77. นางสาวปยวรรณ ไทยเกิด
78. นายเกษมศานต
หลิมนุกูล
14. กระทรวงกลาโหม
79. พันเอก กิตติพงษ ขวัญเมือง
15. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
80. นางกัญญชลา
สุขิตรกูล
81. นางรุงเพชร
รอดแกว
82. นางรวีวรรณ
แสงจันทร
17. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
83. นางสาวประไพ
พุกงาม
84. นายฑิฆัมพร
สมอทอง

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพังงา
หัวหนาอุทยานแหงชาติอาวพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ 8
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ
จังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 จังหวัดพังงา
คลังจังหวัดพังงา
สรรพากรพืน้ ที่พังงา
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
ธนารักษพื้นที่พังงา
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดพังงา
สัสดีจังหวัดพังงา

แทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพังงา
สถิติจังหวัดพังงา
โทรศัพทจังหวัดพังงา
/18. สํานักนายกรัฐมนตรี...
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18. สํานักนายกรัฐมนตรี
85. นายชนาวุธ
86. นายโสภณ

บุญเมธี
เคี่ยมการ

ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดพังงา
87. นายศักดิ์สิทธิ์
ประทีป
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอตะกั่วปา
88. นายแสงศักดิ์
แกวออน
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดพังงา
89. นางจีรนันท
สุทพัฒนแกว
ผูจัดการศูนยใหบริการเอสเอ็มอีครบวงจรจังหวัดพังงา:
OSS พังงา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม(สสว.)
- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (กอ.รมน.จังหวัดพังงา)
90. น.อ.อภิชาติ
วรภมร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท)
19. สํานักงานอัยการสูงสุด
91. นายกิตติพงศ
ตีรณัตถพงศ
อัยการจังหวัดพังงา
92. นายชํานาญ
ตัณฑวชิระพันธ แทน อัยการจังหวัดตะกั่วปา
93. นายวิลาศ
ใจบุญลือ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
94. นายพิทยา
วีระพงค
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดพังงา
20. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
95. พ.ต.อ.โชติ
ชิดไชย
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงา
96. พ.ต.อ.ธเนศ
สุขชัย
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงา
21. สํานักงานศาลยุติธรรม
97. นายสมยศ
ชูพยัคฆ
แทน ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพังงา
98. นางสาวนฤมล
เดชพันธ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพังงา
22. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
99. นายธีรพงษ
อินทรพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
23. องคกรอิสระ
100. นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพังงา
101. นางสาวพักตรศิริ เอียดทอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพังงา
102. นายกฤตพร
บุษยเพชร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
103 นายอิศรพงษ
อิศรพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ช.ช.ประจําจังหวัดพังงา
104. นางสาวเสาวนีย เสาวกุล
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ
105. นางสาวธันยบดี หนูเงิน
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
24. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
106. นายบํารุง
ปยนามวาณิช
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา
107. นายชูโชติ
โกยกุล
นายกเทศมนตรีเมืองพังงา
108. นายนิติธรรม
เทียนรัตน
แทน นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วปา
/25.ภาคเอกชน...
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25. ภาคเอกชน
109. นายสมเกียรติ
รัตนรังษิวัฒน
ประธานหอการคาจังหวัดพังงา
110. นางสาวอัจฉรา
ธรรมวร
แทน ประธานสาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
111. นายจตุถพร
ชางเหล็ก
แทน นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดพังงา
26. กํานันผูใหญบาน
112. นายวิสุทธิ์
ทองเจิม
แทน ประธานชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดพังงา
27. สภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
28. ผูไ มมาประชุม (ติดราชการ)
1. หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 11.1
2. ปาไมจังหวัดพังงา
3. หัวหนาไปรษณียจังหวัดพังงา
4. ผอ.สน.รมน.จังหวัด พ.ง.
5. สารวัตรสถานีตํารวจน้ํา 2 กองกํากับการ 8
6. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดพังงา
7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
8. ผูจัดการธนาคารออมสิน เขตพังงา
9. ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดพังงา
28. ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวภัทรกันยา
ชูวงศ
ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นายมนัส
หนูรักษ
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
3. นายสุโชค
พุมแกว
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
4. นายประหยัด
ชอผกาพันธ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
5. นายนิรมิตร
ถิรสัตยวงศ
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
6. นางศุภวรรณ
ปราบสงคราม
เสมียนตราจังหวัดพังงา
7. นายเอกมล
หุนเจริญ
จาจังหวัดพังงา
8. นางลมัย
วงคสุวรรณ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
9. นางสาวกนิษฐา
ดวงแกว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
10. นายอุบล
พิริเกรง
เจาหนาทีด่ ูแลเครื่องเสียงหองประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
11. นายปรินท
เดชแกว
ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี
12. นายเจน
สุวรรณกิจ
ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลถ้ํา อําเภอตะกั่วทุง
13. นายสมศักดิ์
สิทธิบุตร
ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลถ้ํา อําเภอตะกั่วทุง
14. นางวาสนา
เหมะรักษ
ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 9 ตําบลถ้ํา อําเภอตะกั่วทุง
15. นายโชคชัย
เสือสาวถี
ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไม ที่ 12 สาขากระบี่
16. นางลัดดา
วารีศรี
เจาหนาที่หอการคาจังหวัดพังงา
/เริ่มประชุม....

6
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผูวาราชการจังหวัดพังงา ประธานในที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
กอนวาระการประชุม ก. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลตาง ๆ และแนะนําตัวขาราชการ
(1) การมอบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูปฏิบัติงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเดนดานการ
ปราบปรามยาเสพติด
(ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา รายงาน : จํานวน 9 ราย)
(2) ผลการตัดสินรางวัล คนรักษปารักชุมชน ประจําป 2561 จังหวัดพังงา
(สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 12 สาขากระบี่ : รายงาน จํานวน 2 ราย)
(3) ผลการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา : รายงาน จํานวน 5 ราย)
ข. ขาราชการ ยายไปรับตําแหนงใหม
ชื่อ – สกุล
1. นายสุรสิทธิ์ ขันติพนั ธุกุล
2. นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
3. นายสาธิต ไกรนรา
4. วาที่ ร.อ พงศศักดิ์ เวทยาวงศ
5. นายสุพงษวิณัย ชูยก
6. นายสุรัตน ลายจันทร
7. นายจงภัก ใจดี

ตําแหนงที่จังหวัดพังงา
นายอําเภอเกาะยาว
นายอําเภอตะกั่วปา
นายอําเภอคุระบุรี
นายอําเภอทับปุด
นายอําเภอทายเหมือง
นายอําเภอกะปง
ธนารักษพื้นที่พังงา

ตําแหนงใหม
นายอําเภอกุงศรี จ.กาฬสินธุ
นายอําเภอเมืองตรัง จ.ตรัง
นายอําเภอยานตาขาว จ.ตรัง
นายอําเภอตะกั่วปา จ.พังงา
นายอําเภอทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
รักษาราชการในตําแหนงนายอําเภอบางกล่ํา จ.สงขลา
ธนารักษพื้นที่สุราษฎรธานี

ค. ขาราชการ ยายมารับตําแหนงใหม
ชื่อ – สกุล
1. นายไตรรัตน ไชยรัตน
2. วาที่ ร.อ พงศศักดิ์ เวทยาวงศ
3.นายจักรพงศ พันธุเพ็ง
4.นายประภาส ขุนพิทักษ
5. นายชูศักดิ์ สระมุณี
6. วาที่ ร.ต.นริศ ฤกษดี
7. นายวิจารณ จุนทวิจติ ร

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 1

ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดตรัง
นายอําเภอทับปุด
นายอําเภอสําโรง จ.อุบลราชธานี
นายอําเภอลําทับ จ.กระบี่
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
ที่ทําการปกครองอําเภอบางกล่าํ จ.สงขลา
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
ที่ทําการปกครองอําเภอระแงะ จ.นราธิวาส
หัวหนากลุมงานบริหารปกครอง ที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานตาขุน จ.สุราษฎรธานี

ตําแหนงที่จังหวัดพังงา (ใหม)
ปลัดจังหวัดพังงา
นายอําเภอตะกั่วปา
นายอําเภอทับปุด
นายอําเภอทายเหมือง
รักษาการในตําแหนงนายอําเภอคุระบุรี
รักษาการในตําแหนงนายอําเภอเกาะยาว
รักษาการในตําแหนงนายอําเภอกะปง

รับทราบ
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 หองประชุมยังไมเรียบรอย จะปรับปรุงอีกเล็กนอย/เครื่องเสียง
1.2 เรื่อง งานสําคัญเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 9 ธันวาคม 2561
/1.2.1 ความสะอาด...
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1.2.1 ความสะอาดสถานที่ราชการ
(1) ใหทุกสวนราชการ ทําความสะอาด ถนน ตัดหญา เก็บขยะ ใหเรียบรอย
กอนวันที่ 5 ธันวาคม 2561
(2) ใหทองถิ่นจังหวัดพังงา ทําหนังสือใหผูวาราชการจังหวัดพังงาลงนามแจง
เนนย้ําทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) ใหอําเภอทุกอําเภอดูในเรื่องจิตอาสา ใหมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แลว
(ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนยราชการจังหวัดพังงา สํานักงานจังหวัด ไดแจงให
ทราบทางเว็บไซตของจังหวัด http://www.Phangnga.go.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 15 หนา หาก
สวนราชการใดตองการ จะแกไขหรือเพิ่มเติม ขอใหแจงฝายเลขานุการ สํานักงานจังหวัดพังงา เพื่อจะไดดําเนินการแกไขใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป จึงนําเรียนที่ประชุมทราบและพิจารณารับรอง
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมมี –
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง งานตามนโยบายสําคัญ/เรงดวน
4.1 ของรัฐบาล
4.1.1 สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562
คลังจังหวัดพังงา
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตตนปงบประมาณ
จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 ในภาพรวม ลําดับที่ 55 ของประเทศ และลําดับที่ 10 ของภาคใต
รายจายประจํางบประมาณ 486.25 ลานบาท PO 4.65 ลานบาท เบิกจาย 158.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.59
รายจายลงทุนงบประมาณ 693.32 ลานบาท PO 345.48 ลานบาท เบิกจายแลว 6.26 ลานบาทคิดเปน รอยละ 0.09
ภาพรวมจังหวัดพังงาไดรับงบประมาณตั้งแตตนป จนถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 1,179.57 ลานบาท PO
350.13 ลานบาท เบิกจาย 164.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.96
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 ในฐานะงบกรมจังหวัด
งบกรมจังหวัด ลําดับที่ 11 ของประเทศ ลําดับที่ 4 ของภาคใต
งบรายจายประจํางบประมาณ 51.72 ลานบาท PO 0.56 ลานบาท เบิกจายแลว 3.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.86
งบรายจายลงทุน งบประมาณ 121.90 ยังไมมีผลการเบิกจาย
ภาพรวม จั ง หวั ด ได รั บ งบประมาณตั้ ง แต ต น ป จนถึ ง วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2561 จํ า นวน 173.61 ล า นบาท
PO 0.56 ลานบาท เบิกจายแลว 3.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.75
สรุปผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ 2562
เงินกันปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 งบประมาณ 71.96 ลานบาท เบิกจายแลว 13.17 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 18.30
เงินกันปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 528.45 ลานบาท เบิกจายแลว 69.01 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 13.05
เงินกันรวมทั้งสิ้น 600.41 ลานบาท เบิกจายแลว 82.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ13.68
/ประธาน...
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ประธาน
ใหหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการที่ไดรับงบประมาณ ไปกํากับดูแลเจาหนาที่ดําเนินงานภายใตบังคับ
บัญชา และใหเรงดําเนินการเบิกจายดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ของจังหวัด
4.2.1 การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดพังงา (ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพังงา)
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดพังงา ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดพังงา จนถึงปจจุบัน ไดรับเรื่องราว
รองเรียน รองทุกขจากประชาชนผานชองทางตางๆ รวมทั้งสิ้น 2,959 เรื่อง ดําเนินการเสร็จแลว 2,500 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 84.49 อยูระหวางดําเนินการ 469 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.51
รายละเอียดนําเสนอโดย Power Point และแจกเอกสารที่ประชุม
ประธาน
เนนย้ําอําเภอทุกอําเภอ ใหลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานดวยตนเอง และประสานงานอยางใกลชิด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยใหบริการเอสเอ็มอี ครบวงจรจังหวัดพังงา ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561
ผูจ ัดการศูนยใหบริการเอสเอ็มอีครบวงจร จังหวัดพังงา สรุปผลการดําเนินงานของศูนยใหบริการเอสเอ็มอีครบวงจร
จังหวัดพังงา ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประเภทงานบริการ
ประเภทงานบริการ
ณ ยอดปจจุบัน
จํานวน (ราย)
๑.ขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
๒,๓๐๖
๑๖๑
๒.การใหคําปรึกษา
๒,๘๔๔
๒๐๑
๓.การบริการสงตอใหไดรับมาตรฐานทางธุรกิจตางๆ ดังนี้
๓๔
๖
- สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต
๑
- สินเชื่อธนาคารออมสิน
๑
- สินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๑
- สินเชื่อภาครัฐ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
๑
- กิจกรรมเชิดชูครูชาง (ศศป.)
๒
รวม
๓,๑๑๔
๓๖๘
รูปแบบขอรับบริการ
ชองทางการใหบริการ
ณ ยอดปจจุบัน
จํานวน (ราย)
๑.มาดวยตนเอง
๑,๒๙๐
๒๐
๒.โทรศัพท
๑,๑๔๙
๑๗๐
๓.นัดพบ
๔๐๘
๑๒
๔.สมาชิก Facebook
๑,๖๔๒
๒๔๒
๕.สมาชิก Line
๖๐๔
๒๐๐
รวม
๕,๐๙๓
๖๔๔
/ดานที.่ ...
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ดานที่ขอรับบริการ
ดานที่ขอรับบริการ
๑.บัญชี/การเงิน
๒.การตลาด
๓.บริหารจัดการธุรกิจ
๔.การผลิต/คุณภาพ/มาตรฐาน
รวม
จํานวน SMEs จังหวัดพังงา

ณ ยอดปจจุบัน
๗๑๙
๘๕๙
๓๖๐
๘๖๙
๒,๘๐๗

จํานวน (ราย)
๔๙
๓๗
๘๗
๒๘
๒๐๑

ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกสสว. ยังไมไดเปนสมาชิกสสว.
ประเภท
จํานวน (ราย)
ราย
%
ราย
%
นิติบุคคล
๑,๖๖๖
๑,๐๘๓
๖๕.๐๐
๕๘๓
๓๔.๙๙
สวนบุคคลและอื่นๆ
๑๑,๐๔๘
๑,๑๓๘
๑๐.๓๐
๙,๙๑๐
๘๙.๖๙
วิสาหกิจชุมชน
๓๙๘
รวม
๑๓,๑๑๒
๒,๒๒๑
๑๖.๙๓
๑๐,๔๙๓
๘๐.๐๒
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา, การสํามะโนธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ, กรมสงเสริมการเกษตร
ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และแจกเอกสารที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา หรือสถานที่เหมาะสม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม
2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา หรือสถานที่เหมาะสม รายละเอียดตามกําหนดการ
กําหนดการ
การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดพังงา
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนยราชการจังหวัดพังงา
****************************
1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
เวลา 06.00 น.
- ผูรวมงานเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี (อาคารหอประชุม)
เวลา 06.30 น.
- พระสงฆและสามเณร จํานวน 50 รูป ฉันภัตตาหารเชา ณ สถานที่จัดพิธี
เวลา 07.00 น.
- นายศิริพัฒ พัฒกุล ผูวาราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
/ประธาน...
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- ประธานในพิธีเขานั่งประจําที่ประธาน
- พระสงฆ จํานวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสนสงฆ
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธาน จุดธูปเทียนเครื่องทองนอยหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ผูรวมพิธีลุกขึ้นยืนและถวาย
ความเคารพ)
- เจาหนาที่อาราธนาศีล
- พระสงฆใหศีล จบ พระสงฆสวดพระพุทธมนต
- ประธานในพิธี พรอมดวยคณะขาราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม
(ประธานถวายประธานสงฆ)
- ประธานทอดผาไตร จํานวน 10 ไตร
- พระสงฆสดับปกรณ
- พระสงฆอนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา
- ประธานกราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ผูรวมพิธีลุกขึ้นยืนและถวาย
ความเคารพ)
- ประธานในพิธีพรอมดวยผูรวมงานตักบาตรพรอมกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา
- พระสงฆและสามเณร จํานวน 50 รูป ออกรับบิณฑบาต
- ประธานพรอมดวยผูรวมงานใสบาตรพระสงฆและสามเณร
- เสร็จพิธี
การแตงกาย- ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ: เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัด :ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา โทนสีเหลือง
- องคกรเอกชน/ประชาชน: ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
2. พิธีถวายพานพุมดอกไมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารหอประชุม ศูนยราชการจังหวัดพังงา
เวลา 07.39 น.
- ผูเขารวมพิธีพรอม ณ บริเวณพิธี/ลงทะเบียนถวายพานพุม
เวลา 08.00 น.
- สวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด
ถวายพานพุมดอกไมประดิษฐหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลําดับ
เวลา 08.39 น.
- ผูวาราชการจังหวัดพังงา เดินทางถึงบริเวณพิธี และเขาประจําจุด
- ผูวาราชการจังหวัดพังงาถวายพานพุมดอกไมสดหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ผูวาราชการจังหวัดพังงากลาวถวายราชสดุดีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ผูวาราชการจังหวัดพังงานําเหลาขาราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
องคกรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด (สุภาพบุรุษ) ถวายบังคม
- ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดพังงานําเหลาสุภาพสตรี (ที่มิไดแตงกายดวยชุดปกติขาว)
หมอบกราบ
- เสร็จพิธี
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ 1. การแตงกาย :
- ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา โทนสีเหลือง
- องคกรเอกชน/ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
: สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
2. พานพุมดอกไมของประธาน เปนพานพุมดอกไมสด โทนสีเหลือง
3. พานพุมดอกไมของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ประชาชน
เปนพานพุมดอกไมประดิษฐโทนสีเหลือง
ประธาน
1. ใหทุกสวนราชการแจงบุคลากรในสังกัดไปรวมงานพิธีดังกลาว ถือวาเปนหนาที่ของพนักงานของรัฐทุก
คนจะตองถือปฏิบัติ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี
2. ใหอําเภอทุกอําเภอแจงหัวหนาสวนราชการที่อยูในอําเภอ ไปรวมงานพิธีดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เรื่อง กิจกรรม “Bike อุนไอรัก” จังหวัดพังงา วันที่ 9 ธันวาคม 2561
เวลา 15.00 น. ณ อาคารศาลาลางจังหวัดพังงาหลังใหม ศูนยราชการจังหวัด
พังงา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา สรุปการจัดกิจกรรม “Bike อุนไอรัก” ของจังหวัดพังงา
1. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดพังงา(หลังใหม)
2. เสนทาง: จุดเริ่มตน : ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม) – ถนนพังงาทับปุด(ผานสี่แยก รพช.) –
ถึงสามแยกวังหมอแกงเลี้ยวขวาเขาถนนเพชรเกษม – ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเกา) – วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)–
ศาลหลักเมืองพังงา – เลี้ยวขวาเขาสะพานยาว-ถนนบายพาส–ถึงสะพานบริรักษภูธร(จุดพัก : จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา)
ตั้งขบวนและปนเขาถนนไรฝุน – เลี้ยวขวาตรงแยกสะพานถ้ําน้ําผุดอนุสรณ – ผานโรงเรียนอนุบาลพังงา – ผานสี่แยก
โรงเรียนอนุบาลพังงา – เลี้ยวซายที่วงเวียนเขาตาปู – เขาถนนเพชรเกษม – เลี้ยวซายเขาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรจังหวัด
พังงา – ทะลุออกถนนพังงาทับปุด – เลี้ยวขวาตรงสี่แยก รพช. – สิ้นสุด ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม) ระยะทาง
ประมาณ 19 กิโลเมตร
3. พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน: วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
ศูนยราชการจังหวัดพังงา
4. กําหนดการซอมใหญ: วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา
(หลังใหม)
5. ผูลงทะเบียน: จังหวัดกําหนดเปาหมาย จํานวน 4,000 คน โดยกําหนดลงทะเบียนระหวางวันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 – 27 พฤศจิกายน 2561) โดยแบงผูลงทะเบียนไดดังนี้
(1.) ผูลงทะเบียนในระบบ จํานวน 3,951 คน
(2.) ผูลงทะเบียนหลังระบบปด(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น.
จํานวน 131 คน
ประธาน
เชิญชวนทุกภาคสวน และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ รวมกิจกรรม “Bike อุนไอรัก” จังหวัดพังงา
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศาลาลางจังหวัดพังงาหลังใหม ศูนยราชการจังหวัดพังงา
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.3 เรื่อง วันตอตานคอรรัปชั่นสากล ภายใตแนวคิด “(Zero Tolerance คนไทย
ไมทนตอการทุจริต)”
ผูอํานวยการศูนยตอตานการทุจริตประจําจังหวัดพังงา ดวยรัฐบาลไทย และภาคีเครือขายทุกภาคสวน กําหนดการจัดงาน
วันตอตานคอรรัปชันสากล ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” ในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561
พรอมกันทั่วประเทศ
ในสวนของจังหวัดพังงา สํานักงานป.ป.ช.ประจําจังหวัดพังงา ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตประจําจังหวัด
พังงา และภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันแสดงพลังระดับพื้นที่ โดยการรณรงคตอตานการทุจริต ดวยการจัด
นิทรรศการ และกิจกรรมตอตานการทุจริต พรอมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ในการนีจ้ ึงขอเชิญทานรวมงานวัน
ตอตานคอรรัปชันสากลภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” จังหวัดพังงา ในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม
2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมศูนยราชการจังหวัดพังงา จังหวัดไดแจงเวียนเอกสารใหทุกสวนราชการทราบ
แลว ตามหนังสือ ที่ พง 0017.5/ว 5019 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ประธาน
เชิญชวนทุกภาคสวน ไปรวมงานในวันดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 เรื่อง การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562
หัวขอในการรณรงค“ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนดเปน ชวง 2 ดังนี้
1. ชวงรณรงค 1 พฤศจิกายน 2561 – 26 ธันวาคม 2561
2. ชวงเขมขน 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
มาตรการหลักในชวงเทศกาลปใหมฯ 6 มาตรการ และมีมาตรการเสริม 1 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานคน
1.1 ดานการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง
1.2 ดานสังคมและชุมชน
1.3 ดานการรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
1.4 การดําเนินการดานมาตรการองคกรของหนวยงานภาครัฐ
2. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม
2.1 มาตรการถนนปลอดภัย “๑ ทองถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย”
2.2 สํารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และดําเนินการ
ปรับปรุง ซอมแซม
2.3 จัดเตรียมชองทางพิเศษทางเลี่ยงทางลัด และจัดทําปายเตือน ปายแนะนําตางๆ ใหชัดเจน
2.4 เฝาระวังเสนทางที่มีความเสี่ยงตอการหลับใน โดยจัดใหมจี ุดพักรถ และจุดบริการตางๆเพิ่มเติม
2.5 ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทางอาทิระบบไฟฟาแสงสวางสัญญาณไฟจราจร เสาปาย เปนตน
3. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ
3.1 กําหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจํา
ทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจํารถ รวมทั้งใหตรวจสอบสภาพรถ
3.2 ขอความรวมมือกลุมผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกใหหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในชวงเทศกาลปใหม
/3.3 เขมงวด
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3.3 เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะที่บรรทุกน้ําหนักเกิน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
3.4 รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชน ผูขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออกเดินทางรวมถึงอันตรายจากการ

บรรทุกผูโดยสารในกระบะทาย
3.5 เขมงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผูโดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ใหอยูในลักษณะปลอดภัย
3.6 เขมงวดรถตูสวนบุคคล หรือรถเชา ของผูประกอบการธุรกิจและผูเชารถใหมีมาตรฐาน
4. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
4.1 จัด เตรี ยมความพร อมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนว ยบริ การการแพทย ฉุ กเฉิ น ระบบการ
ติดตอสื่อสาร
4.2 จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพ และกูภัย ทั้งดานบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
4.3 จัดเตรียมความพรอมของระบบการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง
4.4 การจายคาสินไหมทดแทน ภายใน ชั่วโมง การจายคารักษาพยาบาลผานระบบ 24e - claim โดยผูประสบ
เหตุไมตองสํารองจาย
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา
5.1 กําหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ํา
5.2 จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ําประจําทาเทียบเรือที่มีประชาชนและนักทองเที่ยวใช
บริการหนาแนน
5.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะ เทีย บเรือ เชน สภาพเรือ อุปกรณชูชีพ ใหมีครบตาม
จํานวนผูโดยสาร
5.4 ประสานงานผูประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไวบริการใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนและ
นักทองเที่ยว
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเทีย่ ว
6.1 เขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเสนทางที่เขาสูแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ
6.2 รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหเดินทางอยางระมัดระวัง และ
เคารพกฎจราจร
มาตรการเสริมเทศการปใหม 2562
1. มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับอําเภอ ทีม่ ีสถิติผลการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเดน
2. กรณีที่เกิดอุบัติเ หตุแลวทําใหมีผู บาดเจ็บ รุนแรงหรือเสีย ชีวิต โดยในรายที่ผูขับ ขี่รูสึกตัว ดีใหเจ าหนาที่ตํ ารวจใช
เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอลทางลมหายใจ และกรณีที่ผูขับขี่ไมสามารถตรวจทางลมหายใจได ใหเจาหนาที่
ตํารวจมีหนังสือสงตัวผูขับขี่ดังกลาวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล
3. จัดตั้งคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ หรืออุบัติเหตุที่นาสนใจ
ประธาน ใหปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา แตงตั้งหัวหนาสวนราชการ และแบงกลุมออกไปตรวจเยี่ยม
ตามที่ไดรับมอบหมายดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.5 เรื่อง กําหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพังงา กําหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ดวยมีพระราชกฤษฎีกาให
มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง กําหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
๑. วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยกําหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถานทีท่ ผี่ ูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด และขอความ
รวมมือทุกภาคสวนชวยประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาใหทราบโดยทัว่ กัน
ประธาน
ใหอําเภอทุกอําเภอ ประชาสัมพันธดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 เรื่อง สรุปโครงการหมอชวนวิ่ง ระหวางวันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2561 เสนทาง ภูเก็ต
พังงา ระนอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา สรุปโครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2561 เสนทาง ภูเก็ต
พังงา ระนอง
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ที่มา จังหวัดพังงาไดจัดโครงการหมอชวนวิ่งในวาระครบรอบ 50 ป แพทยสภา และเพื่อเฉลิมพระกียรติ สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชน โดยรับคฑาตอรอยตอจังหวัด
จากจังหวัดภูเก็ต ณ สะพานสารสิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 รับคฑาจากจังหวัดกระบี่ ณ สี่แยกนาเหนือ วันที่ 11
พฤศจิกายน 2561 จัดเวทีรับคฑาอยางเปนทางการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร และ
ชวนประชาชนชาวจังหวัดพังงา รวมวิ่ง ในเสนทางผาน ระหวางวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสงมอบคฑา ให
จังหวัดระนอง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น
ผลการดําเนินกิจกรรม
จังหวัดพังงา ไดเชิญชวนประชาชน ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมวิ่ง ตลอดเสนทางวิ่ง 266
กิโลเมตร โดยมีผูรวมวิ่ง และใหกําลังใจนักวิ่ง กับหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา จํานวน 15,890 คน สําหรับกิจกรรม การสอน
ชวยฟนคืนชีพ ไดจัดกิจกรรมสอนในทุกอําเภอเสนทางผาน จํานวน 9 จุด โดยมีผูเขารวมอบรมและฝกทักษะ จํานวน
648 คน สรางใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง ทางภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดเสนทางการวิ่ง ไดจัดน้ําอาหาร
เครื่องดื่ม สําหรับนักวิ่ง โดยไมใชขวดพลาสติกและไมใชโฟม และสนับสนุนนโยบายรักจังพังงา ตลอดการจัดกิจกรรมและ
ตลอดเสนทางการวิ่ง จากการสัมภาษณ ผูเขารวมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง พบวาสวนใหญ ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม การวิ่งออกกําลังกายและจะออกกําลังกายโดยการวิ่งอยางตอเนื่องเพื่อสรางสุขภาพที่ดีตอไป
ความตองการจากที่ประชุม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอขอบคุณ ผูวาราชการจังหวัดพังงา รองผูวาราชการจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัด
พังงา หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ นายอําเภอทุกอําเภอ หนวยงานภาคเอกชนที่สนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่งตลอด
การจัดกิจกรรม และได ฉายวีดีทัศนในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
/5.7 เรื่อง...
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5.7 เรื่อง การออกรานมัจฉากาชาดงาน “เมืองแรหมื่นลานและงานกาชาดจังหวัดพังงา
ประจําป 2562” วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ปลัดจังหวัดพังงา
ดวยจังหวัดพังงารวมกับเหลากาชาดจังหวัดพังงา กําหนดจัดงาน “เมืองแรหมื่นลาน และ
งานกาชาดจังหวัดพังงา ประจําป 2562” ระหวางวันที่ 18 – 27 มกราคม 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนาม
หนาศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเกา) และการจัดงานดังกลาวเหลากาชาดจังหวัดพังงาไดจัดใหมีการออกรานมัจฉากาชาด
เพื่อหารายไดไวชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยพิบัติและผูยากไรขาดแคลนตลอดจนกิจการสาธารณกุศลอื่นๆ ดวย
จึงขอความรวมมือมายังทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กรุณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกลาว ดวยการรวมบริจาค
สิ่งของหรือเงินสดเพื่อนําไปเปนรางวัลสลากมัจฉากาชาด โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ในวันและเวลาราชการ
ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดพังงา โทร/โทรสาร 0-7641-1939 หรือกรณีที่นําไปบริจาค ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ
ทุกอําเภอ ขอใหนําสง “วันรวมน้ําใจ” ในวันศุกรที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดพังงา ในการออกรานมัจฉากาชาดของรางวัล ขอใหพิจารณาอนุเคราะหบริจาคสิ่งของที่มีคุณภาพ เหมาะสม
เชน พัดลม หมอหุงขาว หมวกกันน็อค รถจักรยาน ตูเย็น โทรทัศน รถจักรยานยนต และเครื่องใชที่มีคุณคาสําหรับผูที่ไดรับ
รางวัล และสะดวกในการบริหารจัดการรานมัจฉากาชาดตอไป ขอเชิญชวนรวมบริจาคโดยทั่วกัน
ประธาน
ดวยจังหวัดพังงารวมกับเหลากาชาดจังหวัดพังงา กําหนดจัดงาน “เมืองแรหมื่นลาน และงานกาชาด
จังหวัดพังงา ประจําป 2562” ระหวางวันที่ 18 – 27 มกราคม 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหนาศาลา
กลางจังหวัดพังงา(หลังเกา) และ “วันรวมน้ําใจ” ในวันศุกรที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดพังงา
- ใหอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดนิทรรศการแรดีบุกมาโชว งานกาชาดดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.8 เรื่อง กิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพังงา)
ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพังงา ดําเนินการนําเสนอวีดีทัศน ชี้แจงสรุปภารกิจของ
ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด และหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
5.9 เรื่อง ประชาสัมพันธสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจําเดือนพฤศจิกายน
2561
(สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา : เอกสาร)
5.10 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา : เอกสาร)
5.11 เรื่อง ผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา : เอกสาร)
5.12 เรื่อง ขาวสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดพังงา
(ศูนยตอตานการทุจริตประจําจังหวัดพังงา : เอกสาร)
5.13 เรื่อง สรุปขอมูลสถานการณน้ําจังหวัดพังงา
(โครงการชลประทานจังหวัดพังงา : เอกสาร)
5.14 เรื่อง ขาวสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จําปูนสาร
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา : เอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา - ไมมี /ระเบียบวาระที่ 7...

16
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเดือนพฤศจิกายน 2561
7.1 แกไขเพิ่มเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย
วาดวยการประมง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ลําดับที่
1.

เรื่อง
แกไขเพิ่มเติม
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การออก
หนังสือคนประจํา
เรือตามกฎหมาย
วาดวยการประมง

สาระสําคัญ
วันที่มีมติ
๑. อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจํา 6 พฤศจิกายน
เรือตามกฎหมายวาดวยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย
2561
เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ มายื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพือ่ อยูในราชอาณาจักรและ
ทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาเกี่ยวกับบทอาศัย
อํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตคิ นเขาเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดวย แลวดําเนินการตอไปได
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) เปนหนวยงานหลัก และใหกระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดชายทะเล ๒๒ จังหวัด และศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ใหการสนับสนุนการเปดศูนยเพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับ
แรงงานตางดาวเพื่อทํางานในเรือประมง
๓. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
(Non-immigrant) รหัส L-A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตรา
ใหกับแรงงานตางดาวที่ถอื หนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรอง
สถานะบุคคลของคนตางดาวที่ไดรับหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง
๔. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่ วของเรงดําเนินกระบวนการและสนับสนุนเพือ่ ใหการขอ
อนุญาตทํางานและการอนุญาตใหทํางานของแรงงานตางดาวในเรือประมงสามารถดําเนินการได
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของตอไป เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงานทํางานในเรือประมง
โดยเฉพาะในชวงภายหลังจากการสิ้นสุดอายุของหนังสือคนประจําเรือในระยะเวลาหนึ่งปที่
กําหนดไว ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

เจาของเรื่อง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

มติที่ประชุม

รับทราบ
7.2 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอ
ตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ลําดับที่
1.

เรื่อง
รางประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการ
คุมครอง
สิ่งแวดลอม ใน
ทองที่อําเภอ
คุระ บุรี อําเภอ
ตะกั่วปา

สาระสําคัญ
วันที่มีมติ
เห็นชอบรางประกาศตามที่เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ
6 พฤศจิกายน
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2561
รางประกาศฯมีดังนี้
1. ปรับปรุงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีความชัดเจนในการบังคับใช ดังนี้
(1) ปรับใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติในเขตอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามประกาศของกรมปาไม ใน
การอางอิงขอบเขตบริเวณที่ 2 เพื่อใหถกู ตอง
(2) ยกเวนเกาะขนาดใหญออกจากบริเวณที่ 5 (สีชมพู) เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในแผนที่
ทายประกาศฯ

/อําเภอทายเหมือง...

เจาของเรื่อง
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับที่

เรื่อง
อําเภอทายเหมือง
อําเภอทับปุด
อําเภอเมืองพังงา
อําเภอตะกั่วทุง
และอําเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสําคัญ
วันที่มีมติ
(1) ยกเวนใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน เพือ่ การทําประมงพื้นบานและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งการดําเนินโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่สอดคลองกับนโยบายสงเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัย
(2) ยกเวนใหสรางสุสานแหงใหมในพื้นที่เกาะยาว ในระยะหางจากแนวชายฝงทะเล ไมนอยกวา 400
เมตร ได
3. เพิ่มอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด เพื่อใหความเห็นและอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรม แลวแตกรณี

เจาของเรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องกิจกรรมสําคัญของจังหวัดพังงา เดือนธันวาคม 2561
(สํานักงานจังหวัดพังงา : เอกสาร)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา สํานักงานจังหวัดพังงา ไดรวบรวมกิจกรรมสําคัญของจังหวัดพังงาจากสวนราชการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียดไดแจกจายใหทุกทานแลว ทั้งนีห้ ากสวนราชการใดมีกจิ กรรมงานสําคัญ
ในรอบเดือนดังกลาวเพิ่มเติมแจงไดที่สํานักงานจังหวัดพังงา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.1 การดําเนินโครงการประชาคมชุมชนหมูบาน (ตอตานยาเสพติด)
พันตํารวจเอก โชติ ชิดไชย รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงา แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงา แจงที่
ประชุม เรื่องการดําเนินโครงการประชาคมชุมชนหมูบาน(ตอตานยาเสพติด) ตามขอสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หองภาณุรังสี ศาลาวาการ
กลาโหม ในการประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟนฟูและบําบัดรักษาผูปวย
ใหเปนรูปธรรม โดยสั่งการใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดใหเปนรูปธรรมใน 3 เดือน ดังนี้
1. ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งเขมงวดในมาตรการตรวจและสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด
ภายในประเทศ เพื่อปองกันการแพรกระจายของยาเสพติด
2. เพิ่ มความเขม งวดในมาตรการการตรวจและสกัด กั้น การลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ภายในประเทศเพื่อ ป องกัน การ
แพรกระจายของยาเสพติด
สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงสั่งการใหทุกสถานีตํารวจ จัดประชาคมชุมชนหมูบาน รวมกับภาคีเครือขาย อยางนอย
สถานีตํารวจละ 10 หมูบาน/ชุมชน
ตํารวจภู ธ รจั งหวั ด พังงา จึ งกําหนดให มีการจั ด ทําโครงการประชาคมชุ มชนหมูบ าน (ต อต านยาเสพติ ด ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงคของโครงการ
1.1 เพื่อใหภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1.2 เพื่อใหภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน ในพื้นที่
ไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการและแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1.3 เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกของชุมชนไดรวมกันจัดทํา
ประชาคมเพื่อกําหนดกติกาหรือธรรมนูญหมูบาน/ชุมชน ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
/2.ขั้น..
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2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา สั่งการใหสถานีตํารวจในสังกัด สํารวจขอมูลและกําหนดหมูบาน/ชุมชน เปาหมาย
ในการดําเนินการสถานีตํารวจละ 10 หมูบาน/ชุมชน ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มีเปาหมายดําเนินการ 117 หมูบาน/
ชุมชน โดยทุกแหงสามารถดําเนินการได 10 หมูบาน/ชุมชน ยกเวนพื้นที่สถานีตํารวจภูธรเขาหลักซึ่งมีเพียง 7 หมูบาน
2.2 ใหสถานีตํารวจแตงตั้งชุดปฏิบัติการดําเนินการตามโครงการฯ และวางแผน ประชุมมอบหมายงาน และเขา
ดําเนินการในพื้นที่โดยทันที
3. การปฏิบัติใหชุดปฏิบัติการตามโครงการประชาคมชุมชนหมูบาน (ตอตานยาเสพติด)ของสถานีตํารวจดําเนินการ
ในพื้นที่ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 3 หวงเวลา ดังนี้
3.1 การดําเนินการชวงตนน้ํา พบปะผูน ํา สืบสภาพชุมชน และประกาศวาระชุมชน (เดือน พฤศจิกายน 2561)
3.2 การดําเนินการชวงกลางน้ํา ติดตามการบําบัด ควบคุมดูแลผูเสพ และสรางความรวมมือจากชุมชน
(เดือน ธันวาคม 2561)
3.3 การดําเนินการชวงปลายน้ํา ปรับสภาพแวดลอม สรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน (เดือน ม.ค.62)
จากนี้เปนตนไป หน.สภ.จะตองไปดําเนินโครงการในพื้นที่ของแตละสถานีตํารวจตามหมูบานที่คัดเลือกไว โดย
จะตองไปพบปะผูนําชุมชนหมูบาน เชิญประชุมภาคีเครือขายที่เกี่ยวของไดแกฝายปกครอง กํานันผูใหญบาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สาธารณะสุข โรงพยาบาล/อสม. และสวนอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อชวยกันหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน
ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ไดมารวมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ในวันนี้ หากไมมีเรื่องใดแลว ขอปด
การประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

( นางลมัย วงคสวุ รรณ )
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูจดรายงานการประชุม

