รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายณรงค
2. นายธนิศร
3. นายอลงกต

รักรอย
วงศปยะสถิตย
วรกี

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
4. นายสุรพล
5. นายศรณจักรชัย
6. นายสุรพันธ
7. นายสุวิทย
8. นางกมลภู
9. นายธีระรัตน
10. นายบุญธรรม
11. นายอนุชา
12. นายสุรพล
13. นายอาคม
14. นายชัยวัฒน
15. นายการุณ
16. นายสมพจน
17. นายกิตวิชัย
18. นางสมพร
19. นางตถาพร
20. นายโสภณ

วงศสุขพิศาล
ชูวาพิทักษ
พรหมประสิทธิ์
เถื่อนนอย
บุปผาเจริญสุข
วงษจักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ระลอก
แยมนวล
พงษบญ
ุ
ไชยแขวง
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
โตวสัจจา
สิทธิสมาน
คะสันต

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
รกท.นายอําเภอบานไร
นายอําเภอลานสัก
นายอําเภอสวางอารมณ
นายอําเภอหนองขาหยาง
นายอําเภอหนองฉาง
นายอําเภอหวยคต
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นางสาวยุวดี
22. นางสาวอทิตยา
23. นายนที
24. นายนุภาษ
25. นายอาคม
26. นายวัฒนะ
27. นายฐกร
28. นายสงกรานต
29. นายชัยวัฒน
30. นายสุชาติ

แกวผองศรี
เยาวพฤกษชัย
เจนประเสริฐ
สันตยานนท
ชุมธิ
สัตยวงศทิพย
กาญจนจิรเดช
ชลอศรีทอง
สิงหชัย
ผึ่งฉิมพลี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
/32. นางวราภา...

-231. นางสาวนิภา
32. นายมานะ
33. นางจันทนา

แจงทนงค
ตนนา
ใจจิตร

กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางไพรินทร
กันทะวงษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
36. นายปราโมทย
ออนนอม
กระทรวงศึกษาธิการ
37. นายรณชัย
ทัดชอมวง
38. นายประสพชัย
ชาญธัญญกรณ
39. นางเกล็ดดาว
สุวรรณสวัสดิ์
40. นางสุรีรัตน
ดียิ่ง
41. นายสิทธิชัย
ศาสตรประสิทธิ์
42. นายไพฑูรย
ฟกเขียว
43. วาที่ ร.ต.ราชันย อุทัย
44. ดร.จิณาวัฒน
โคมบัว
45. นายไพฑูรย
เรืองสุวรรณ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายวีระเกียรติ
สานุทัศน
กระทรวงวัฒนธรรม
47. นางปภัสสร ตรีศิลา
กระทรวงการคลัง
48. นางสาวจุฬาภรณ ศรีสะอาด
49. นางจันทรเจริญ
เทพสุธา
50. นางนวลอนงค
คงดํา
51. นางกาญจนา
บุญญาพงษพันธ
52. นายเจริญ
ทองออน
53. นางสาวจุฬวดี
สํานักนายกรัฐมนตรี
54. พ.อ.พรชัย
55. นายสุเทพ
56. นางสาวสุนันทา

สายัณหกุล

นพรัตน
ประเสริฐนอย
แวนแกว

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทยั ธานี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
รองผูอํานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงสาธารณสุข...

-3กระทรวงสาธารณสุข
57 นายปรารถนา
58. นายสุรชัย

ประสงคดี
โชคครรชิตไชย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
59. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
60. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ
61. นายณรงคฤทธิ์
นุปง
62. นางอมรรัตน
ทองธรรมชิต
กระทรวงแรงงาน
63. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณรจนา
64. นางสาวถนอมสิน อินทสาร
65. นายยรรยง
รัตนปญญาโชติ
66. นางสาวกิตติมา
รุจนกุล
67. นางสมพร
ขันติโชติ
กระทรวงคมนาคม
68. นายปริญญา
วรธํารง
69. นายมาโนช
ชาวสวน
70. นายมีกิจ
ชูเกลี้ยง
สํานักงานอัยการสูงสุด
71. พ.ต.ต.สําราญ
ปยะวงศ
72. นางสาวกรรณิการ แมนเลขา
กระทรวงกลาโหม
73. พันเอกวสันต
74. รอยโทสมพาน

มั่นสุม
หงษเวียงจันทร

75. พันเอกเกรียงศักดิ์ พรมตวง
กระทรวงยุติธรรม
76. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
77. นางสาวมณีรุง
ธนะชัยขันธ
78. ร.ต.ต.หญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช
79. นายปาน
สุคนธรส

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สํานักงานพัฒนาภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
80. นายเธียรสรรค
วิริยานุภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
81. นางนวลศศิธร
ศุภกูล
พูลเพิ่มผล
มุสิกกะวงศ

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ผูอํานวยการศูนยปาไมอทุ ัยธานี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
84. พ.ต.อ.สําเริง
85. พ.ต.ท.ปฏิภาณ
86. พ.ต.อ.ชัชพล
87. พ.ต.ท.พลพิพัฒน
88. พ.ต.อ.ทัพธนพล
89. พ.ต.ท.สมนึก
90. พ.ต.อ.อิทธิเดช
91. พ.ต.อ.สุรพล
92. พ.ต.อ.สมศักดิ์
93. พ.ต.อ.ณรงค
94. พ.ต.ท.ภูมิรพี
95. พ.ต.อ.สาทิตย
96. ร.ต.อ.นนทพล

งามรัตน
เชี่ยวชาญ
สมแกว
เฟอยมี
ปรุงประทิน
นวลคํา
สุขอิมภูมี
ศรีสมาน
พานทอง
พรเจริญสมบัติ
ผลาภูมิ
ศรีหมื่นไวย
แกวดวงดี

(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทัพทัน
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองฉาง
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลานสัก
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวางอารมณ
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหวยคต
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาบางแกรก
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองการุง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตลุกดู
(แทน) ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพาณิชย
97. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
98. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

82. นายมนตรี
83. นายเธียรวิชญ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
99. นายปทีป
สมบุญพูลพิพัฒน
100. นางสุชารัตน
แสงอรุณ
101. นางสาวพรภิมล
ธนาคารสมอง
102. นายนิพนธ
ภาคเอกชน
103. นายนิพนธ
104. นายพิเชษฐ

กันเนียม

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

บูรณะเรศน

ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
สํานักงานอุทัยธานี

บูรณะเรศน
ชัยวัน

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

/รัฐวิสาหกิจ…
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105. จ.อ.นภพล
106. นางสมทรง
107. นายจรงณ
108. นางอัชรี

กันยะมูล

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี

เอื้ออุดมศิริกุล
สารทิศ
สาริกรรณ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
109. นายธานินทร
เลานศักดิ์ประสิทธิ์
สํานักงาน ป.ป.ช.
110. นายวัลลภ

การะพันธ

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
3. ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
4. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
5. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
6. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นางพิชญสินี
2. นายไชยยศ
3. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
4. นายสันต
5. นางณชญาภา
7. นางวารี

สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

วาระกอนประชุม
1. (ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค)
- มอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและผูทําคุณประโยชนดานการจัดหา
โลหิตประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 10 หนวยงาน
2. (ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี)
1) มอบประกาศเกียรติคุณบัตรยกย องเชิดชูเ กียรติบุคคลที่ใหการสนับสนุนการจั ด
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิการของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 2 ราย
2) การมอบเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อนอง รักผืนปาหวยขาแขง”
/3. ขาราชการยาย...

-63. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายธีระรัตน วงษจักร ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ทองถิ่นจังหวัดตราด
2. นายวีระเกียรติ สานุทัศน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ
3. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)
4. นายเธียรวิชญ มุสิกกะวงศ ผูอํานวยการศูนยปาไมอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไม สวนยุทธการดานการปองกันและปราบปราม
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ชวยปฏิบัติราชการสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขานครสวรรค
5. นางกาญจนา บุญญาพงษพันธ ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม เจาหนาทีจ่ ัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
4. ขาราชการยายไปดํารงแหนงใหม
1. นายอุทัย สิงหทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ
2. นางไพบูลย พจนรุงวกุล ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ธนารักษพื้นที่สิงหบุรี
3. นางกันยารัตน จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 12 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว42 ลงวันที่
17 กุมภาพันธ 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
21 กุ มภาพัน ธ 2563 ซึ่ง เมื่ อ ถึง กํา หนดแล ว ปรากฏว า ไม มีห น ว ยงานใดขอแก ไขรายงาน
การประชุมฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ
3.1 1) จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา วันที่
31 มีนาคม 2563 และวันขาราชการพลเรือน ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
/หัวหนาสํานักงานจังหวัด...
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อุทัยธานี
เริ่มเวลา 07.50 น. – ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เสร็จพิธีวนั ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ตอดวย
(2) พิธีวันขาราชการพลเรือน
- ประธานอานสารและมอบเกียรติบัตรใหแกขาราชการพลเรือนดีเดนของจังหวัด
อุทัยธานีเสร็จพิธีวันขาราชการพลเรือนตอดวย
(3) พิธีทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
การแตงกาย : ขาราชการ/ทหาร/ตํารวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาวไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดสูทดอกแกว
- สมาชิกเหลากาชาด
: แตงชุดกาชาด
- ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน
: แตงชุดสุภาพ
2) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนเหล็กพรอม
ระบบสงน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- จังหวัดไดรับแจงกรมกิจการพิเศษ กองโครงการในพระราชดําริ สํานักพระราชวัง และ
สํ านั กงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ เมื่อวั นที่ 6
กุมภาพันธ 2563 วา ในกรณีที่ นายวิรัตน อัมรนันท ผูใหญบานบานเกาโรงชาง หมูที่ 1 ตําบล
โนนเหล็ก อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวั ดอุทัยธานี ไดมีหนังสือขอพระราชทานโครงการกอสราง
สถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟา บริเวณหนองจิก เพื่อชวยเหลือราษฎร บานเกาโรงชาง ตําบลโนนเหล็ก
ซึ่งประสบปญหาอุทกภัยในฤดูฝนเปนประจําทุกป ซึ่งกรณีดังกลาวโครงการชลประทานอุทัยธานี
ได แจ งว า ในตามร างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา พรอมอาคารประกอบหนองจิก จํานวน 1 แหง ตําบลหนองไผแบน อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี จํานวนเงิน 25,000,000.- บาท ซึ่งเปนพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ผูใหญรองขอพระราชทาน
โครงการขึ้นไป กรณีนี้โครงการชลประทานอุทัยธานีเรงรัดดําเนินการและสงรายงานเพื่อจังหวัด
จะไดสงรายงานใหกับกรมกิจการพิเศษ กองโครงการในพระราชดําริตอไป
3) สรุปผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
- ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 มีการเบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 250 โครงการ จาก
จํานวน 254 โครงการ มีเหตุที่ไมดําเนินการ 3 โครงการ เหลือที่ยังดําเนินการ 251 โครงการ
ปจจุบันเบิกจายไปแลว 250 โครงการ มีการเบิกจาย 194.5527 ลานบาท เหลือ 1 โครงการ
จํานวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งการดําเนินการทั้งสิ้นของจังหวัดอุทัยธานีประหยัดงบประมาณ
ได 3,100,000 ลานบาทเศษ
4) การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
- จะมีตัวชี้วัด 3 รายการหลัก ตัวชี้ที่ 1 กําหนดโดย ก.พ.ร. ในป 2563 กําหนดให
จังหวัดอุทัยธานีมี 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลหรือแผนพัฒนาจังหวัดดังนี้
/ตัวชีว้ ดั ที่ 1...
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของผลการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
(ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน) (คาน้ําหนักรอยละ 25) ความเห็นจากเจาหนาที่ ก.พ.ร.เสนอ
ปรับตัวชี้วัดที่จังหวัดเสนอเรื่อง GAP และพื้นที่กักเก็บน้ํา เปน เกษตรแปลงใหญ เนื่องจาก
ครอบคลุมการวัดผลมากกวา ประกอบกับป 2562 จังหวัดดําเนินการเกษตรแปลงใหญ (ขาว)
อยูแลว จึงสอดคลองกับการสงเสริมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตัวชี้วัด ที่ 1.2 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน (คาน้ําหนักรอยละ 25) ความเห็นจาก
เจาหนาที่ ก.พ.ร. แมน้ําสะแกกรัง มีระดับคุณภาพน้ําอยูในระดับเสื่อมโทรม (คา WQI = 57
ต่ํากวาคามาตรฐาน ที่มีคา WQI = 60) เห็นควรกําหนดตัวชี้วัด เพื่อเปนการผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาระดับคุณภาพน้ําใหดีขึ้น และสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 4
คุณภาพสิ่งแวดลอม (น้ํา ขยะ) อยูในเกณฑมาตรฐานที่ คพ.กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนพื้นที่ปาไม (คาน้ําหนักรอยละ 20) ความเห็นจากเจาหนาที่ ก.พ.ร.
เสนอเพิ่มตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปาไม สูงเปนอันดับ 15 ของประเทศในป
60-61 พื้นที่ปาเพิ่มเพียงรอยละ 0.08 เมื่อเทียบกับป 2559-2560
ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ
จปฐ. ลดลง (คาน้ําหนักรอยละ 20) ความเห็นจากเจาหนาที่ ก.พ.ร. เสนอเพิ่มตัวชี้วัดนี้ เนื่องจาก
ในป 2526 จังหวัดมีจํานวนครัวเรือนยากจนต่ํากวาเกณฑ จปฐ.สูงติดอันดับ 10 (TOT 10)
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสําเร็จการทําฐานขอมูลจังหวัด (คาน้ําหนักรอยละ 10)
ทั้ง นี้ จั ง หวั ด อุทั ย ธานี ไ ด ดํ า เนิ น การแจ ง ส ว นราชการที่ เ กี่ย วข อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ฯ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาและ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาและดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ 1.4 และสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาและดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.5
ในสวนของตัวชี้วัดที่ 1.2 และตัวชี้วัดที่ 1.3 จังหวัดอุทัยธานีขอใหทางสํานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา
ทบทวนขอมูล โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานีเปนเจาภาพหลัก
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ที่ขอใหทางสํานักงาน ก.พ.ร.ทบทวนนั้น มีดังนี้
ตามความเห็นของจังหวัดอุทัยธานี ตัวชี้วัดที่ 1.2 เนื่องจากแมน้ําสะแกกรังซึ่งเสมือนเปน
สาขาของแมน้ําเจาพระยา ประสบภาวะน้ําแหงหนาแลงทําใหระดับน้ําต่ําที่สุดในรอบ 50 ป การ
วัดคุณภาพจึงไมเหมาะสมขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปนรอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในป 2563
ที่นํากลับมาใชประโยชน คาเปาหมายขั้นตน 30.88 คาเปาหมายขั้นกลาง 33.69 คาเปาหมาย
ขั้นสูง 36.50
ตัวชี้วัดที่ 1.3 คําอุทธรณเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด “จํานวนพื้นที่ปาไม” ในการตีความหมายถึง
การวัดจํานวนพื้นที่ปาในขอบเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ ซึ่งกําหนดสถานภาพ โดย
พระราชบัญญัติ ซึ่งในปจจุบันเกิดการบุกรุกทรัพยากรปาไมสงผลทําใหพื้นที่ปาไมลดลง จึงควรมี
การจัดพื้นที่ วาพื้นที่ใดเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และพื้นที่ใดไมมีสภาพเปนปา ควรจัดใหอยูใน
รูปแบบของปฏิรูปที่ดินเพื่องายตอการปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหนวยงานภายนอกและควรนับ
รวมเปนพื้นที่ปาไมของจังหวัด (จึงควรจะวัดในเรื่องการปลูกปาเพิ่ม)
/ตัวชี้วัดที่ 2…
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ตัวชี้วัดที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
กรอบแนวทางของ สํานักงาน ป.ป.ช. 33 หนวยงานที่จะตองรวมกันทํา
ITA ของจังหวัดอุทัยธานีป 2561 ไดลําดับที่ 1 ป 2562 อยูในเกณฑที่ดี รอยละ 89.92
อยูในเกรด A แตลําดับลดลง เนื่องจากจังหวัดอื่นมีการพัฒนาขึ้น เกณฑของตัวชี้วัดมี 3 ลักษณะ
ลั ก ษณะที่ 1 เว็ บ ไซต หมายถึ ง เว็ บ ไซต ข องจั ง หวั ด /หน ว ยงานที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สารต อ
สาธารณะ โดยสวนราชการจัดทําผลการดําเนินการตามขอคําถามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด
จํานวน 43 ขอคําถาม เพื่อเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน เชน แผนการดําเนินงานประจําป
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือการ
จั ด หาพัส ดุ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ ค คล การจั ด การเรื่ องร องเรี ย น การประกาศ
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยง แผนปองกันการทุจริต มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน เปนตน (จํานวนคาคะแนน เทากับ 40
คะแนน) ซึ่งสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีจะไดเชิญผูแทนของ 33 หนวยงานภูมิภาครวมประชุมตาม
แนวทางที่ ป.ป.ช.กําหนดเอาไว
ลักษณะที่ 2 เปนการประเมินบุคลากรภายใน จํานวนบุคลากรของ 33 หนวยงานภูมิภาค
ที่มีการดําเนินการมากกวา 1 ป สงรายชื่อใหกับหนวยงานสวนกลาง จะสุมในเรื่องการประเมิน
ลักษณะที่ 3 ผูมีสวนไดเสียภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกที่มีสวนไดเสีย สัมพันธกับ
สวนราชการนั้น ๆ จะใหทางหนวยงานสงชื่อ แลวจะสุมประเมินแลวเอาคาคะแนน 3 ตัวนี้ ITA
คาดวาเดือนมีนาคมจะเห็นความเคลื่อนไหวอยางเปนรูปธรรม
ขอความร ว มมื อ ส ว นราชการ 33 ส ว นราชการได ม อบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และ
ผูรับผิดชอบรอง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของงานที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 เปนตัวชี้วัดของแตละสวนราชการซึ่งตองมีตัวชี้วัดกับตนสังกัดอยูแลวและขอให
สวนราชการไดรับตัวชี้วัดของหนวยงานอื่นดวย หากมีขอมูลที่ตองสัมพันธกันหรือตองทํางาน
รวมกันก็ขอความรวมมือเพื่อใหเกิดการผลักดันเพื่อการใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ซึ่ง
ตัวชี้วัดนี้จะเปนตัวชี้วัดของจังหวัดดวย
การรับสมัครรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5
รางวัล
1. ประเภทรางวัล นวัต กรรมการบริการ (รางวัลเลิ ศรัฐ ) หน วยงานที่รั บผิด ชอบงานคือ
โรงพยาบาลอุทัยธานี ชื่อผลงาน การบริหารจัดการการลดขั้นตอนในระบบบริการงานผูปวยนอก
โรงพยาบาลอุทัยธานี ดวยกระบวนการ Lean Process (การลดขั้นตอนการมารับบริการ)
2. ประเภทรางวั ล พั ฒ นาการบริ ก าร (รางวั ล เลิ ศ รั ฐ ) หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานคื อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี ชื่อผลงาน ยกระดับคุณภาพงาน
บริการ ศูนยบริการคนพิการจังหวัดอุทัยธานี Smart Service – Smart Organization
3. ประเภทรางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (รางวัลเลิศรัฐ)
หนวยงานที่รับผิดชอบผลงานคือ ทุกสวนราชการภูมิภาค ชื่อผลงาน หมวด 3 ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
4. ประเภทรางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (รางวัลเลิศรัฐ) หนวยงาน
ที่รับผิดชอบคือ ทุกสวนราชการภูมิภาค ชื่อผลงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
/5. ประเภทรางวัล…
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มติที่ประชุม

5. ประเภทรางวัล United Nations PulicSevice Awards 2020 (UNPSA 2020)
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนอุทัยวิทยาคม (ภาค
ภาษาอังกฤษ) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สถานีวิทยุ 934
และ อปท. ชื่อผลงาน “Turning One Person’s Trash into Another’s Treasure” (เปลี่ยน
ขยะไรคา สรางคุณคาใหชุมชน) พื้นที่เปาหมาย หมูบานตลุกหมู อบต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
รับทราบ

3.2 การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” ในวันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563
เวลา 08.00 น. ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุทัยธานี)
ผอ.พัฒนาฝมือแรงงาน - การจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
จังหวัดอุทัยธานี อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
ณ อาคารเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 07.30 น. แขกผูมีเกียรติลงทะเบียนรวมพิธี
เวลา 08.30 น. ผูแทนหนวยงานตาง ๆ วางพานพุมถวายเครื่องราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวาย
ความเคารพ (พานพุมดอกไมสด 1 พาน)
เวลา 09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
การแตงกาย - ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
- แขกผูมีเกียรติ/ผูรวมงาน : แตงกายชุดสุภาพ หรือชุดสากล
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 1) ความกาวหนาการดําเนินงาน “เกษตรอินทรีย วิถีอุทัย”
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ/สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
เกษตรและสหกรณ
รายงานความกาวหนาโครงการ “พืชผักอินทรีย วิถีอุทัย” จังหวัดอุทัยธานีไดคัดเลือกแปลง
จังหวัดอุทัยธานี ต น แบบ ของนายสมสุ ข เข็ม สุ ว รรณ พื้น ที่แ ปลงนํ าร องจํ า นวน 4 ไร ตั้ งอยู หมู ที่ 6 ตํ า บล
เกาะเทโพ อําเภอเมืองอุทัย ธานี จั งหวั ดอุทัย ธานี ตรงขามวั ดเกาะสวรรค โดยกรมวิช าการ
เกษตรจัดทําผังแปลงเรียนรูเกษตรอินทรีย การปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ไดสนับสนุน
ปจจัยการผลิต เชนหนอพันธุกลวย เมล็ดพันธุผกั ปุยหมัก ระบบน้ําในแปลงตนแบบ เปนตน
2) ความตองการของเกษตรกรที่มีความประสงคขอสนับสนุนการเจาะบอบาดาลน้ําลึก
ผูแทนเกษตรจังหวัด
1. ความตองการของเกษตรกรที่มีความประสงค ขอรับการสนับสนุนการเจาะบอบาดาล
อุทัยธานี
น้ําลึก มี 7 อําเภอ (อําเภอเมืองอุทัยธานี/ทัพทัน/บานไร/ลานสัก/หนองขาหยาง (หวยรอบ) /
หนองฉาง/หวยคต) เกษตรกรเขารวมโครงการ 1,474 ราย 346 กลุม พื้นที่ 25,073 ไร
2. ความตองการขอสนับสนุนการเจาะบอบาดาลน้ําลึก เพื่อการเกษตรไมผล และไมยืนตน
มี 7 อําเภอ (อําเภอเมืองอุทัยธานี (หนองแก)/ทัพทัน (ตลุกดู หนองกลางดง) /บานไร/ลานสัก/
หนองขาหยาง (หวยรอบ)/หนองฉาง/หวยคต) เกษตรกรเขารวมโครงการ 331 ราย 90 กลุม
พื้นที่ 5,453 ไร
/3. ความตองการ...
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3. ความตองการขอสนับสนุนเจาะบอบาดาลน้ําลึกการเกษตรแปลงใหญ จํานวน 11
กลุม 60 จุด ดังนี้
3.1 แปลงใหญไมผลตําบลคอกควาย (ทุเรียน) ต.คอกควาย อ.บานไร จํานวน 1 จุด
3.2 แปลงใหญวิสาหกิจชุมชนผลิตไมผล ต.ทุงนางาม (มะมวง) ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก
จํานวน 6 จุด
3.3 วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงแปลงใหญทัพทัน ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จํานวน 2 จุด
3.4 กลุมทุเรียนแปลงใหญหวยคต ต.ทองหลาง อ.หวยคต จํานวน 5 จุด
3.5 กลุมแปลงใหญพืชผักตําบลระบํา ต.ระบํา อ.ลานสัก จํานวน 3 จุด
3.6 แปลงใหญกลุมผูปลูกมันสําปะหลัง ต.ทัพหลวง อ.บานไร จํานวน 7 จุด
3.7 แปลงใหญกลุมผูปลูกมันสําปะหลัง ต.ทัพหลวง ต.คอกควาย อ.บานไร
จํานวน 14 จุด
3.8 แปลงใหญออย ต.หวยคต อ.หวยคต จํานวน 3 จุด
3.9 กลุมแปลงใหญออย ต.สุขฤทัย อ.หวยคต จํานวน 1 จุด
3.10 วิสาหกิจชุมชนทํานาแปลงใหญบานน้ําวิ่ง ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จํานวน 17 จุด
3.11 แปลงใหญกลุมทํานาหนองนางนวลรวมใจ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง
จํานวน 1 จุด
4. การชวยเหลือเจาะบอบาดาลน้ําลึก เพื่อการเกษตรแปลงใหญ ไมผล และพืชฤดูแลง
จํานวน 5 ราย ดังนี้
4.1 นายวิโรจน เผาพันธุโพธิ์ กลุมแปลงใหญไมผลตําบลคอกควาย (ทุเรียน)
ต.คอกควาย อ.บานไร เกษตรกรไดรับผลประโยชน 10 ราย พื้นที่ 157 ไร
4.2 นายไพศาล จันจินดา กลุมแปลงใหญวิสาหกิจชุมชนผลิตไมผล ต.ทุงนางาม
(มะมวง) ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก เกษตรกรไดรับผลประโยชน 5 ราย พื้นที่ 96 ไร
4.3 นายไพรวรรณ แววมะบุตร กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงแปลงใหญทัพทัน
ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน เกษตรกรไดรับผลประโยชน 34 ราย พื้นที่ 400 ไร
4.4 นายวิมล ชัยโชติ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงทองเที่ยวบานซับปาพลูใหม
(สวนผลไม ทุเรียน เงาะ) ต.ปาออ อ.ลานสัก เกษตรกรไดรับผลประโยชน 3 ราย พื้นที่ 24 ไร
4.5 นายสมบูรณ เจริญผล กลุมแปลงใหญไมผล (ทุเรียน) ต.ทองหลาง อ.หวยคต
เกษตรกรไดรับ ผลประโยชน 3 ราย พื้นที่ 120 ไร
5. การใหความชวยเหลือเกษตรกร จ.อุทัยธานี กรณีประสบภัย ภาวะฝนแลง และภัยแลง
ดานพืช ป 62/63 เกษตรกรไดรับผลกระทบ จํานวน 8 อําเภอ พื้นที่เสียหายทั้งหมด 238,656.01 ไร
โดยแยกตามภัย ดังนี้
5.1 ภาวะฝนแลง 10,377 ราย พื้นที่เสียหาย 151,228 ไร วงเงินใหความชวยเหลือ
169,444,764.75 บาท
5.2 ภัยแลง 6,324 ราย พื้นที่เสียหาย 87,428.01 ไร วงเงินใหความชวยเหลือ
98,621,723.15 บาท
โดยแยกพืชที่ไดรับความเสียหายดังนี้
พืชไร
- อําเภอเมืองไดแก มันสําปะหลัง
- อําเภอทัพทัน ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ถั่วเขียว
- อําเภอบานไร ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน
/- อําเภอลานสัก...
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- อําเภอลานสัก ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ถั่วเขียว
- อําเภอสวางอารมณ ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ถั่วเขียว
- อําเภอหนองขาหยาง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเขียว
- อําเภอหนองฉาง ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน
- อําเภอหวยคต ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน
พืชสวน
- อําเภอทัพทัน ไดแก ทุเรียน มะนาว แตงโม
- อําเภอลานสัก ไดแก ฟกทอง แตงโม มะมวง มะยงชิด
- อําเภอสวางอารมณ ไดแก สมโอ
- อําเภอหนองขาหยาง ไดแก ประดู ไมแดง ตะไคร
- อําเภอหวยคต ไดแก โกโก
รับทราบ

3.4 1) รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
นายแพทยสาธารณสุข
- สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 พบผูปวย
จังหวัดอุทัยธานี ยืนยันในประเทศจีน จํานวน 78,064 ราย เสียชีวิต 2,715 ราย พบผูปวยยืนยันทั่วโลก
จํานวนทั้งสิ้น 8,094 ราย เสียชี วิต 2,760 ราย ใน 35 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และ
เรือ Diamond Princess พบผูปวยยืนยันในประเทศไทย จํานวน 40 ราย อาการหนัก 2 ราย
พบผูปวยสงสัยในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งสิ้น 3 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมพบ 2 ราย
อีก 1 ราย รอผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus 2019( 26/02/2563)
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ขอความรวมมือใหทุกสวนราชการสํารวจบุคลากรในสังกัดที่เดินทาง
กลับมาจากประเทศกลุมเสี่ยง ตั้งแต วันที่ 11 ก.พ. 63 เปนตนไป ใหแจง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือโรงพยาบาลอุทัยธานีและหยุดงานอยูบาน แยกจากสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ เพื่อการ
เฝาระวัง แตหากมีไขและอาการคลายไขหวัดใหรีบเขารับการรักษา และขอใหแจงเจาหนาที่วาเพิ่ง
กลับมาจากประเทศกลุมเสี่ยงดวย
- สถานการณโรคไขเลือดออก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 จํานวนผูปวยทั้งประเทศ
4,732 ราย อั ต ราป ว ยเท ากั บ 7.14 ต อประชากรแสนคน เสี ย ชี วิ ต 2 ราย จํ านวนผู ป ว ย
ไขเลือดออกจังหวัดอุทัยธานี 29 ราย อัตราปวยเทากับ 8.80 ตอประชากรแสนคนไมพบผูเสียชีวิต
เปนอันดับที่ 21 ของประเทศ อันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพ 3 จําแนกรายอําเภอดังนี้ อําเภอหนองขาหยาง
5 ราย อําเภอเมืองอุทัยธานี 5 ราย อําเภอลานสัก 4 ราย อําเภอหนองฉาง 4 ราย อําเภอทัพทัน 3
ราย อําเภอหวยคต 2 ราย อําเภอบานไร 1 ราย อําเภอสวางอารมณ 1 ราย
2) การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (To Be Number One) มี
โจทยการดําเนินงาน “ทําอยางไรใหเยาวชนชาวจังหวัดอุทัยธานี หางไกลจากยาเสพติด และ
มี ภู มิ คุ มกั น
ทางใจใหมากที่สุด” โดยจังหวัดอุทัยธานีมีกลไกชมรม To Be Number One ใน สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวนทั้งสิ้น 91 ชมรม มีสมาชิกทั้งสิ้น 32,352 คนโดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทัยธานี มีเปาหมายการ ดําเนินงาน คือ เพิ่มจํานวนชมรม To Be Number One ใหถึงรอยละ 50
ของเปาหมายแตละ ประเภท ขยายความครอบคลุมจํานวนสมาชิกใหถึงเกณฑรอ ยละ 80 ของเยาวชนในพื้นที่ และชมรมฯ
/แตละประเภท…
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แตละประเภทไดรับการยกระดับเปนดีเดนเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชมรม จากเดิมในป 2562 มาตรการ
การดําเนินงาน 1. สงเสริมใหเยาวชนตระหนักรูและมีภูมิคุมกันยาเสพติด 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลดปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนที่เปนรูปธรรม 3. พัฒนาการดําเนินงานจังหวัด/ อําเภอ
To Be Number One
รับทราบ

3.5 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทยั ธานี)
ผูอํานวยการ
- อางเก็บน้ําทับเสลา ความจุ 160 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณน้ําใชการได
โครงการชลประทาน 17.65 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 12.34%
อุทัยธานี
- อางเก็บน้ําหวยขุนแกว ความจุ 43.41 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณน้ําใชการได
6.75 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.32%
- แกวลิง ความจุ 22.24 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณน้ําใชการได 4.10
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 18.34%
- เขื่อนวังรมเกลา ความจุ 4.64 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณน้ําใชการได 0.00
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 00.00%
สรุป รวมความจุแหลงน้ําชลประทาน 230.29 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันมีปริมาณน้ํา
ที่ใชการได 28.48 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.48% ของปริมาณน้ําใชการได
ทั้งหมด (211.12 ลานลูกบาศกเมตร)
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยา
อุทัยธานี
มติที่ประชุม

3.6 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุทัยธานีเดือนมีนาคม 2563
สภาวะอากาศทั่วไป ครึ่งแรกของเดือนอากาศรอนทั่วไปและมีหมอกหนาในบางพื้นที่
ครึ่งหลังของเดือนอากาศจะรอนอบอาวหรือรอนจัดในบางชวงอาจมีฝนตกมาในบางวัน
ขอควรระวัง เดือนนี้มักมีพายุฤดูรอน ฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกใน
บางแหง
รับทราบ

3.7 - การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ “เกิดทรัพย เกิดบารมี
ถูกโฉลกราศี มีมงคล” ในวันเสาร-อาทิตย ที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหวยขาแขง
เชษฐศิลปอุทัยธานี
(สํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี)
ขนสงจังหวัดอุทัยธานี - สํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานีขอเชิญรวมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ในวันที่ 28-29
มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหวยขาแขงเชษฐศิลป อุทัยธานี ตั้งแตเวลา 09.00 – 17.30 น.
ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) ไดแก รถเกง รถเกงนั่งสองตอนแวน รถปคอัพ
4 ประตู ผูประสงคเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย สามารถลงทะเบียนไดที่ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดอุทัยธานี และสํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานีสาขาบานไร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
/หรือลงทะเบียน...
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หรือลงทะเบียนในวันประมูลที่หนางาน ณ โรงแรมหวยขาแขงเชษฐศิลป อุทัยธานี วัตถุประสงค
ของการประมูลฯ เพื่อนําเงินที่ไดจากการประมูลเปนทุนสนับสนุนและสงเสริมดานความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน และใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจากการใชรถใชถนน หลักฐานใน
การลงทะเบียน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 2. ใบมอบอํานาจ (ถามิไดมาดําเนินการดวยตนเอง)
รับทราบ

3.8 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ผูแทนคลังจังหวัด
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่
อุทัยธานี
24 กุมภาพันธ 2563 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- งบประจํา 491.70 ลานบาท เบิกจายได 392.13 ลานบาท คิดเปน 79.75%
- งบลงทุน 79.36 ลานบาท เบิกจายได 25.84 ลานบาท คิดเปน 32.56%
- ภาพรวม 571.06 ลานบาท เบิกจายได 417.97 ลานบาท คิดเปน 73.19%
- เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 59-62 : 690.62 ลานบาท เบิกจายได 438.08 คิดเปน 63.43%
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 - การจัดงานวันรวมน้ําใจสูกาชาดจังหวัดอุทัยธานี วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
- กําหนดจัดงานวันรวมน้ําใจสูกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มรับบริจาคตั้งแตเวลา 08.30 น. เวลา 10.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี นายกเหลา
กาชาดจังหวัดอุทัยธานีเดินทางมาถึงบริเวณงาน ซึ่งกาชาดตองการเปนของรางวัลเพื่อนําไปออก
รานมัจฉากาชาดจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1-9 เมษายน 2563 เนนของรางวัล ถาเปนเงินสดใหแจง
ยอดเงินที่เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานีลวงหนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทางโทรศัพท
หมายเลข 056512135 ออกฉลากกาชาดการกุศล พิมพจํานวน 3,000 เลม คิดเปนฉลาก
60,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท หากจําหนายไดทั้งหมดจะเปนเงินจํานวน 3,000,000.- บาท
ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการทุกสวน หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหง อําเภอทุกอําเภอ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ชวยเปนตัวแทนจําหนาย
สลากกาชาด ในสวนของหัวหนาสวนราชการเมื่อไดรับสลากแลวขอใหจําหนายเฉพาะในสวน
ราชการนั้น ๆ ในสวนของอําเภอนายอําเภอทุกอําเภอไดนําไปจําหนายแลว เพื่อมิใหเกิดความ
ซ้ําซอนกัน สวนสัดสวนในการจําหนายจะจายใหหนวยงานเทาปที่ผานมาหรือหนวยงานใดจะรับ
เพิ่มขอใหแจงที่ทําการปกครองจังหวัดหรือกาชาดจังหวัดพรอมเงินคาจําหนายสลากภายในวันที่
31 มีนาคม 2563 ของรางวัลที่ 1 รถยนตเกง จํานวน 1 คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต 3 รางวัล
รางวัลที่ 3 สรอยคอทองคํา 2 สลึง 8 รางวัล รางวัลที่ 4 ตูเย็น 6.5 คิว 10 รางวัล รางวัลที่ 5
ทีวีสี 32 นิ้ว 15 รางวัล เลขทาย 3 ตัวพัดลมตั้งโตะ 16 นิ้ว 100 รางวัล
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนเปนจังหวัดคุณธรรมของคณะอนุกรรมการ
สงเสริมคุณธรรม จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี)
/วัฒนธรรมจังหวัด…
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วัฒนธรรมจังหวัด - วัตถุประสงคของความรวมมือ เพื่อความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน การนําหลักการ
อุทัยธานี
“บวร” บาน วัด โรงเรียน/ราชการ มาสรางกลไกใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม
ในองคกรของสวนราชการและภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม และเกิดกระบวนการยกระดับดาน
คุณธรรมตนแบบ เปนองคกรแหงการเรียนรู แหลงรวบรวมองคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริม
คุณธรรมหลัก 4 ดาน คือ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา สูเปาหมายการเปน “จังหวัดคุณธรรมตนแบบ”
เพื่อเปนแบบอยางใหแกภาคสวนอื่นๆ ตอไป
ลักษณะของความรวมมือ เพื่อพัฒนาคุณธรรมในองคกร โดยนํากรอบการดําเนินงานภายใต
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามกรอบแนวคิดคุณธรรมหลัก
4 ดาน คือ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ขยายผลสูการปฏิบัติ การประเมินตนเอง 9 ขั้นตอน
ของกระทรวงวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม นําหลักการ “บวร” มาดําเนินงานสรางความเขมแข็ง
ขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสังคมไทย การสราง
ตนแบบ การถอดบทเรียน เปนองคความรูกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ การเผยแพรผล
การดําเนินงาน รวมถึงการประกาศ ยกยอง ชมเชย บุคลากรหรือหนวยงานที่ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม การพัฒนาและขยายเครือขายชุมชน องคกร อําเภอคุณธรรมในพื้นที่
การสรางกลไกคุณธรรมภายในองคกร การพัฒนาเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานดานคุณธรรม
จริยธรรม ผลักดันการขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เปนนโยบายสําคัญใน
ทุกภาคสวน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.11- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 นําเสนอโดย
วีดีทัศน (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ
(รายงานโดยเอกสาร)
3.12 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมีนาคม 2563
2) กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
3.13 1) โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี
2) โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมีนาคม 2563
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.15 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานสถิตจิ ังหวัดอุทัยธานี)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
/3.18 - ขาวประชาสัมพันธ…
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มติทปี่ ระชุม

3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.21 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)
(นายไชยยศ วิทยา)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

ผูตรวจรายงานการประชุม

