รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายธนิศร
2. นายอลงกต

วงศปยะสถิตย
วรกี

รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
3. นายสุรพล
4. นายศรณจักรชัย
5. นายอุทัย
6. นายสุรพันธ
7. นายสุวิทย
8. นายชํานาญ
9. น.ส.มยุรีย
10. นายบุญธรรม
11. นายอนุชา
12. นายสุรพล
13. นายอาคม
14. นายชัยวัฒน
15. นายการุณ
16. นายสมพจน
17. นายกิตวิชัย
18. นายเสวก
19. นางตถาพร
20. นายโสภณ

วงศสุขพิศาล
ชูวาพิทักษ
สิงหทอง
พรหมประสิทธิ์
เถื่อนนอย
แตงจุด
หนองกาวี
ทองพิจิตร
พัสถาน
ระลอก
แยมนวล
พงษบุญ
ไชยแขวง
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
สิทธิสมาน
คะสันต

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นางสาวยุวดี
22. นายชนมสวัสดิ์
23. นายนที
24. นายนุภาษ
25. นายอาคม
26. นายวัฒนะ
27. นายสันติ
28. นายสงกรานต
29. นายนรชัย
30. นายประสิทธิ์

แกวผองศรี
ทองโพธิ์งาม
เจนประเสริฐ
สันตยานนท
ชุมธิ
สัตยวงศทิพย
บุญศรี
ชลอศรีทอง
สหวิศิษฎ
นิยมไทย

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
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. นายวันชัย
เกิดมีโภชน
40. นางสุรีรัตน
ดียิ่ง
41. นางอุทัยวรรณ
โพธิ์กระจาง
42. นายไพฑูรย
ฟกเขียว
43. นายปรีชา
การัก
44. นางพรพิมล
พิชญกุล
45. นายไพฑูรย
เรืองสุวรรณ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายประสงค
ทองประ
กระทรวงวัฒนธรรม
47. นางปภัสสร ตรีศิลา
กระทรวงการคลัง
48. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
50. นางจันทรเจริญ
เทพสุธา
51. นายศักดิ์ชัย
เหมือนเสมา
52. นางไพบูลย
พจนรุงวกุล
53. นางสาวภัทรีพร โพธิ์ดี
54. นางสาวจุฬวดี
สํานักนายกรัฐมนตรี
55. พ.อ.พรชัย
56. นางสาวกรุณา
57. นางสาวสุนันทา

สายัณหกุล

นพรัตน
จันทรจินดา
แวนแกว

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

-3กระทรวงสาธารณสุข
58 นายปรารถนา
59. นายสุรศักดิ์

ประสงคดี
มีวันเนือง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
60. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
61. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ
62. นายณรงคฤทธิ์
นุปง
63. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข
กระทรวงแรงงาน
64. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณรจนา
65. นางสาวถนอมสิน อนิทสาร
66. นางกันยรัตน
จันกลิ่น
67. นางสาวกิตติมา
รุจนกุล
68. นางสมพร
ขันติโชติ
กระทรวงคมนาคม
69. นายปริญญา
วรธํารง
70. นายไพศาล
สิทธิเขตรกรณ
71. นายเฉลิม
จันทรปอก
สํานักงานอัยการสูงสุด
72. นายสมชาย
แกวสิงห
73. นายสมชาย
แกวสิงห
74. นายสุพจน
พรรณรังษี
กระทรวงกลาโหม
75. พันเอกวสันต
76. รอยโทสมพาน

มั่นสุม
หงษเวียงจันทร

77. พันเอกเกรียงศักดิ์ พรมตวง
กระทรวงยุติธรรม
78. นายไพศาล
จงจัดกลาง
79. นางราตรี
เอียดคง
80. ร.ต.ต.หญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช
81. นายดวงเดน
คลองดี

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

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

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
83. นายสุดใจ
ทรัพยะประภา

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
84. พ.ต.อ.ชาญวิทย
85. พ.ต.อ.ไพสิฐ
86. พ.ต.อ.ณฐกร
87. พ.ต.ท.พลพิพัฒน
88. พ.ต.ท.ธนะเบศร
89. พ.ต.อ.โกศล
90. พ.ต.อ.อิทธิเดช
91. พ.ต.อ.สุภาพ
92. พ.ต.อ.สมศักดิ์
93. พ.ต.อ.ณรงค
94. พ.ต.อ.วชิรนนท
95. พ.ต.อ.สาทิตย
96. ร.ต.อ.นนทพล

กนกนาก
แกวจรัส
ใหมนอย
เฟอยมี
ธัญญโชติอนันต
ใจเพ็ชรดี
สุขอิมภูมี
กาญจนาพร
พานทอง
พรเจริญสมบัติ
รัตนวิเสษฐ
ศรีหมื่นไวย
แกวดวงดี

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

กระทรวงพาณิชย
97. นางสาววันดี

ขําออน

(แทน) พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
98. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
99. นายปทีป
สมบุญพูลพิพัฒน
100. นางสุชารัตน
แสงอรุณ

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
101. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
สํานักงานอุทัยธานี

ภาคเอกชน
102. นายนิพนธ
103. นางชลอ
104. นายพิเชษฐ

บูรณะเรศน
โนรี
ชัยวัน

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
105. จ.อ.นภพล

กันยะมูล

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
/รัฐวิสาหกิจ...

106. นางสมทรง
107. นายสมเจต
108. นางสาวผาณิต

เอื้ออุดมศิริกุล
กาหล
กฤตยาอภินันท

-5สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
109. นางสาววันเพ็ญ เทศพล
สํานักงาน ป.ป.ช.
110. นางสาวมยุเรศ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี

เศวตมาลย

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ติดราชการ
2. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
3. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นางพิชญสินี
2. นายไชยยศ
3. นางสาวอัญชลี
4. นายสันต
5. นางณชญาภา
6. นางสาวชมนาท
7. นางวารี

สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
เสพศิริสุข
งามดีเจริญ

เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

วาระกอนประชุม
1. (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
1) มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติผูเปนแบบอยางที่ดีดานวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต”
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 10 ราย
2. (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบเกียรติบัตรและเข็มอาสาสมัครเชี่ยวชาญดานคนพิการ จํานวน 7 ราย
2. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายอาคม ชุมธิ ประมงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ประมงจังหวัดสระแกว
2. นางสาวยุวดี แกวผองศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงหบุรี
3. นายวัฒนะ สัตยวงศทิพย สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดสิงหบุรี
4. นายสุวิทย เถื่อนนอย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานวิชาการโยธา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
5. นายณรงคฤทธิ์ นุปง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ฝายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน
6. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร

-67. นายปริญญา วรธํารง ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมยานยนต
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- วั น นี้ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี ภ ารกิ จ เร ง ด ว น จึ ง ได ม อบหมายให ผ ม นายธนิ ศ ร
วงศปยะสถิต รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเปนประธานการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 12/๒๕63 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว12 ลงวันที่
16 มกราคม 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
20 มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
- การเสนอปญหาที่สําคัญของจังหวัดและแนวทางการแกไขเพื่อประมวลเปนภาพรวมของจังหวัด
หัวหนาสํานักงาน สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา ผูวาราชการจังหวัดไดใหสวนราชการจัดลําดับและเสนอ
จังหวัดอุทัยธานี ปญหาสําคัญของจังหวัด ซึ่งขณะนี้ยังไมมีสวนราชการใดแจงขอมูลประเด็นปญหาสําคัญดังกลาว
จึงเนนย้ําใหสวนราชการไดสงปญหาฯ เพื่อประมวลเปนปญหาสําคัญของจังหวัดตอไป
นายแพทยสาธารณสุข - โรคปอดอับเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 สถานการณในตางประเทศ
จังหวัดอุทัยธานี ขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 ผูปวยในจีน 4,500 กวาราย รุนแรง 976 ราย
เสี ย ชี วิ ต 106 ราย โรคนี้ มี ค วามเสี่ ย งโดยเฉพาะผู ที่ อ อ นแอ ผู สู ง อายุ กระจายไปทั่ ว โลก
ประเทศไทยขอมูล ณ วันนี้ปวย 14 ราย คนไทย 13 ราย คนจีน 1 ราย สําหรับประเทศจีนก็มี
มาตรการควบคุม ประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการระบาดของโลกอยูในระดับ 6 สําหรับของ
ประเทศไทยเปนแจงเตือนระดับ 3 คือหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เชน
เมืองอูฮั่น ของจี น วิ ธี ป องกัน คื อ กิน ร อนช อนกลาง การล างมือ คนป ว ยก็ใส ห น ากากอนามั ย
หลีกเลี่ยงสัมผัสกับผูปวยเปนไขหวัด โดยสรุปคือ สวมอุปกรณปองกันเมื่อตองสัมผัสกับสัตวปา
หรือสัตวเลี้ยงในฟารม หลีกเลี่ยงสัมผัสกับผูเปนโรคหวัด
ประธานหอการคา - ปญหาของประชาชน ณ ขณะนี้คือเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในสวนทองถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ดานนอกไมมีน้ําเพียงพอ อําเภอไดมีการแจกจายน้ําเปนบางจุด แตขอใหอําเภอสํารวจ
บางบานมีคนชราอยูอ าศัยโดยลําพังไมสามารถออกมารับน้ําได
ประธาน

- น้ําเพื่ออุปโภค บริโภคตามรายงานทุกครัวเรือนยังมีน้ําใชอยู แตไมเหลือเฟอ มีการวางแผนใน
การดําเนินการแลวในทุกอําเภอไมใหประชาชนเดือดรอน สวนน้ําทางการเกษตรอาจไมพอเพียง
ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีไดประกาศภัยแลงไปบางสวนแลว ทั้งนี้ฝากอําเภอและทองถิ่นไดเขาไปดูแล
ประชาชนที่มีปญหาเปนพิเศษดวย
/รอง ผวจ...

รอง ผวจ.
นายอลงกตฯ

มติที่ประชุม

-7- ไดประชุมนายอําเภอทั้ง 8 อําเภอ เสนอใหมีถังน้ํากลางขนาดใหญอาจถึง 8,000 ลิตร ตั้งกลาง
หมูบานละ 1 ถังแลวแตความหนาแนนของหมูบานอาจมีมากกวา 1 ถัง ทุกอําเภอกําลังทําขอมูล
สงมาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 ขอใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวั ด อุทัย ธานี สงขอมูล ผูสู งอายุ ที่ไมส ามารถไปรับ น้ํ าได ให กับ อําเภอ เพื่อทางอําเภอจะได
อํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุตอไป เพื่อใหทันตอเหตุการณใหสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีแตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาภัยแลงขึ้นโดยจัดใหมีการประชุม
ทุกวั น พุธ ช ว งบ ายเพื่อติ ด ตามสถานการณและเชิ ญผู ที่เ กี่ย วของมาประชุ มทั้งระดั บ หลั กและ
ระดับรอง เชน ปกครอง เกษตร เกษตรและสหกรณ โครงการชลประทาน สาธารณสุ ข
คลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง ขอ งม นุ ษย จั งห วั ด ปร ะ ธ า น หอ กา ร ค า จั งห วั ด
ผูแทนอําเภอ จนกวาสถานการณนี้จะสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง เพื่อทราบ
4.1 1) จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
หัวหนาสํานักงาน เวลา 08.00 น. - ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด สมาคม
จังหวัดอุทัยธานี
สโมสร มูลนิธิ ชมรม องคกรภาคประชาชน และประชาชนทุกหมูเหลา
พรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 09.00 น.- ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานวางพุมดอกไมถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองนอย
หนาพระบรมสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
- ประธานกลาวถวายราชสดุดี
การแตงกาย : ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
ตํารวจ ทหาร : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
ประชาชน : ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
2) สรุปผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นทีอ่ ันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
- ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 244 โครงการ จาก
จํ า นวน 252 โครงการ มี ก ารเบิ ก จ า ย 178,278,248.31 ล า นบาท จากงบประมาณ
197.462 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.38 สวนที่เหลือจะมีปญหาดานระเบียบ ซึ่งขณะนี้ได
ดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลว คาดวาจะเบิกจายแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2563
3) การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
- สรุปขอมูลภาพรวมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดขอขอมูลตัวชี้วัดจากสวนราชการตาง ๆ เพื่อใชประโยชน
ในการประสานงานอาจมีสวนราชการอื่นที่ทํางานโครงการหรื อแผนงานใกลเคียงกับหน วยงาน
ของท านซึ่ งจะทํ า ให เ ป น ประโยชน ในการบู ร ณาการ ผลการดํ าเนิ น การนี้ จ ะเป น ตั ว ชี้ วั ด ของ
ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด รวมถึงหัวหนาสวนราชการเจาของตัวชี้วัดดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.2 1) การดําเนินการ…

-84.2 1) การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลง ตามมติ ครม. วันที่ 15 ตุลาคม 2562
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี/เกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
เกษตรและสหกรณ
- การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลง ตามมติ ครม วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตาม
จังหวัดอุทัยธานี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 2 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการเพิ่มน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยาเกษตรกร
ผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและอุทกภัย ป 2562 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานีไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยทํา
หนังสือแจงหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี ใหพิจารณาผูเขาโครงการตามเงื่อนไขเรียบรอยแลว
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวงและ
อุทกภัยป 2562 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี ไดรับสมัครเกษตรกรเขา
ร ว มโครงการแผนปฏิ บั ติ ก ารฟ น ฟู เยี ย วยา เกษตรกรผู ป ระสบภั ย ฝนทิ้ ง ช ว งและอุ ท กภั ย
ป 2562 ทั้ง 8 อําเภอ จํานวน 7,868 ครัวเรือน แบงไดดังนี้ 1)โครงการสงเสริมการปลูกพืชใช
น้ํานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว/ถั่วเขียว) จํานวน 1,551 ครัวเรือน
2)โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2562/64 จํานวน 4,630 ครัวเรือน และ
3 )โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน จํานวน
1,697 ครัวเรือน
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
อุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย ไดดําเนินการ ดังนี้
1. สรางการรับรู/เขาใจ
1.1 ประชุมเกษตรกรรวมกับผูรับซื้อผัก (ผูผลิต พบ ผูรับซื้อ)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สนง.เกษตรฯ/สนง.สหกรณฯ/สหกรณการเกษตร/บริษัท
- ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สนง.เกษตรฯ/สนง.สหกรณฯ/บริษัท ออรกานิค ฟารมฯ
1.2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 รมช.เกษตร (น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ) ติดตามงาน
2. แนวทางการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัย
รับสมัครเกษตรกร ที่มีความพรอมในการผลิตเพื่อสงตลาดเกษตรปลอดภัย
2.1 เกษตรปลอดภัย
จํานวน 10 ราย
2.2 เกษตรอินทรีย
จํานวน 5 ราย
3. การสงเสริมปลูกผักปลอดภัย/ผักอินทรีย
3.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นําเกษตรกรศึกษาดูงาน จํานวน 10 ราย
- สหกรณปฏิรูปที่ดินระบํา อําเภอลานสัก/สหกรณการเกษตรหวยคต อําเภอหวยคต
3.2 วันที่ 6 มกราคม 2563 นําเกษตรกรศึกษาดูงาน จํานวน 10 ราย
- จุดรวบรวมผลผลิต บริษัท ออรกานิคฟารม จํากัด อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
3.3 ดําเนินการการผลิตผักปลอดภัย/ผักอินทรย
- การผลิตพืชผักปลอดภัยตามตลาดขอตกลง ของเกษตรกร จํานวน 10 ราย พื้นที่ 5 ไร
ปลูกถั่วเสน เพื่อสงบริษัท ออรกานิคฟารม จํากัด อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
- การผลิตผักอินทรีย จํานวน 1 แปลง พื้นที่ 6 ไร (แปลงเรียนรูเกษตรอินทรียวิถีอุทัย)
ปลูกคื่นฉายจีน และผักสลัดอื่น ๆ เพื่อสรานคาผักอินทรีย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.3 1) รายงานสถานการณ…

-94.3 1) รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี)
นายแพทยสาธารณสุข
- จังหวัดอุทัยธานีอยูในเขต 3 ประกอบดวย 5 จังหวัด สถานการณไขเลือดออก
จังหวัด
สูงที่สุดประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร ในสวนของ
จังหวัดอุทัยธานี อําเภอทีพ่ บคนปวยมากไดแก อําเภอเมือง อําเภอทัพทัน แตยังไมมคี นเสียชีวิต
ผูปวยสะสมทั้งประเทศที่มากที่สุดจังหวัดระยอง จึงขอความรวมมืออําเภอและสาธารณสุขอําเภอ
ทองถิ่น ชวยกันกําจัดยุงลาย พบไดทุกกลุมวัย
2) ผลการดําเนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธุและการจัดบริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
จังหวั ดอุทัย ธานี ไดมีการขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงานอําเภออนามัย การเจริญพัน ธุและ
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน ดําเนินการมาตั้งแตป 2559 และได
ดํ า เนิ น การมาอย า งต อ เนื่ อ ง อั น จะส ง ผลดี ต อ การป อ งกั น และลดป ญ หาสุ ข ภาพและอนามั ย
การเจริญพันธุในวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคเอดสและการแทง ทั้งนี้ กําหนดใหมีการเยี่ยมประเมินรับรองซ้ําทุก 3 ป
1. การดํ าเนิ น งานอําเภออนามั ย เจริ ญ พัน ธุ มีอํ าเภอที่ ผ านการประเมิ น รั บ รองแล ว
จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอลานสัก อําเภอหนองขาหยาง
และอําเภอบานไร อําเภอที่ยังไมผานการประเมิน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอ
หนองฉาง และอําเภอหวยคต
2. การจัดตั้งและดําเนินการคลินิกบริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth
Friendly Health Services : YFHS) ของโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลที่ผานการประเมินรับรองแลว
จํานวน 6 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลสวางอารมณ โรงพยาบาลทัพทัน โรงพยาบาลลานสัก
โรงพยาบาลหนองฉาง โรงพยาบาลหนองขาหยาง และโรงพยาบาลบานไร โรงพยาบาลที่ไมผานการ
ประเมินจํานวน 2 โรงพยาบาล ไดแกโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลหวยคต
วัตถุประสงค
1. บูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการดําเนินงานเรื่องเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและเยาวชน
2. พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุในระดับอําเภอและชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
3. พัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดาน
สุขภาพอื่น ๆ เชน บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทยั ธานี)
ผูแทน ผอ.โครงการ
- อางเก็บน้ําทับเสลาความจุ 160 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 18.82 ลาน
ชลประทานอุทัยธานี ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 13.16%
- อางเก็บน้ําหวยขุนแกว ความจุ 43.41 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 8.19
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 19.85%
- แกมลิง ความจุ 22.24 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 4.34 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 19.51%
/- เขื่อนวังรมเกลา…

มติที่ประชุม

ผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยา

มติที่ประชุม

- 10 - เขื่อนวังรมเกลา ความจุ 4.64 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 0.00
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 0.00%
สรุป ปริมาณใชการปจจุบันมีอยู 230.29 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชการได
31.35 ลานลูกบาศกเมตร
รับทราบ
4.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทยั ธานี)
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุทัยธานีเดือนกุมภาพันธ 2563
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ เปนช วงเปลี่ย นแปลงฤดูกาลจากฤดู หนาวเขาสูฤดูรอน ใน
ชวงครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟาคะนองในบางวัน แตยังคงมี
อากาศเย็น เกือบทั่ว ไป กับ มีห มอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น อากาศจะอุนขึ้น โดยมีอากาศเย็ น
ในบางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และเริ่มมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้น เริ่มจะมีกําลัง
ออนลงและไมตอเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะ
เปลี่ยนเปนลมตะวันออกเฉียงใตหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมแทน
รับทราบ

4.6 - รายงานสภาพสิ่งแวดลอม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหนาสํานักงาน
- PM 2.5 จังหวัดอุทัยธานียังไมมีผลกระทบจากสถานีตรวจวัดที่จังหวัดนครสวรรค
ปองกันและบรรเทา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีไดเก็บขอมูล 7 วันยอนหลัง ดังนี้
สาธารณภัยจังหวัด วันที่ 24 มกราคม 2563 คาตรวจวัดไดที่ 54 ระดับที่มีผลกระทบคือ 51-90 เกินไปเล็กนอย
อุทัยธานี
วันที่ 25 มกราคม 2563 ระดับ 38 ซึ่งต่ําลงมา อยูในระยะปกติถึงปานกลาง
วันที่ 26 มกราคม 2563 ระดับ 29 วันที่ 27 มกราคม 2563 ระดับ 38
วันที่ 28 มกราคม 2563 ระดับ 53 วันที่ 29 มกราคม 2563 ระดับ 45
วันที่ 30 มกราคม 2563 ระดับ 52 ณ เวลา 11.00 น. เหลือ 49 อยูในระดับปลอดภัย
อยูในระดับปานกลาง
ผูแทน สนง.ทสจ.อน. - รายงานสภาพแวดลอมซึ่งรายงาน โดย ปภ.จังหวัดอุทัยธานี สืบเนื่องจากไมมีสถานีตรวจคา
PM 2.5 ในจังหวัดอุทัยธานี (คาตรวจวัด PM 2.5 ตองอาศัยสถานีตรวจวัดจังหวัดนครสวรรค)
ประธาน
- ขอให สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี ประสานกรมควบคุมมลพิษ
ของบประมาณมาติดตั้งสถานีตรวจวัดคา PM 2.5 มาติดตั้งในทองที่จังหวัดอุทัยธานีดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2563
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - ในเดือนมกราคม 2563 มีการปฏิบัติงานจิตอาสา 11 ครั้ง ตามอําเภอ และมีผูเขารวม
2,769 คน สําหรับภาพกิจกรรมเสนอพรอมกับการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการ
จังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมกราคม 2563 นําเสนอโดยวีดีทัศนของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.8 – รายงานผลการเบิกจายเงิน...

- 11 4.8 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่
.
27 มกราคม 2563 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- งบประจํา 466.38 ลานบาท เบิกจายได 316.00 ลานบาท คิดเปน 57.22%
- งบลงทุน 78.99 ลานบาท เบิกจายได 19.72 ลานบาท คิดเปน 10.35%
- ภาพรวม 545.37 ลานบาท เบิกจายได 335.72 ลานบาท คิดเปน 61.5%
- เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 59-62 : 690.62 ลานบาท เบิกจายได 381.62 คิดเปน 57.97%
เปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)
แผน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
รอยละ 23
รอยละ 54
รอยละ 77
รอยละ 100
รายจายประจํา
รอยละ 28
รอยละ 58
รอยละ 80
รอยละ 100
รายจายลงทุน
รอยละ 8
รอยละ 40
รอยละ 65
รอยละ 100
แนวทางการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เพื่อใหการใชจายงบประมาณของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในจังหวัดอุทัยธานี
สามารถใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณและสามารถดําเนินการกอหนี้
ผูกพันไดทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับ
จังหวัดอุทัยธานีขอใหสวนราชการภายในจังหวัดดําเนินการดังนี้
1. ติ ดตามการรั บจั ดสรรงบประมาณลงทุ นจากส วนกลาง เพื่ อจะได ทราบว าได รั บจั ดสรรเงิ น
งบประมาณจากโครงการใด จํานวนเทาไร
2. เมื่อทราบการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ขอใหจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและเตรียมการ
จัดซื้อจัดจางขั้นตอนภายใน กรณีจัดหาครุภัณฑ จะตองมีความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบ
ราคา สถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ รายการคากอสราง จะตองมีความพรอมเกี่ยวกับสถานที่ ขอกําหนด
และขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียดพัสดุที่จําเปนตองใชและใหจัดหาคูสัญญา โดยยัง
ไมตองลงนามจนกวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณ
3. จัดทํารายงานรายละเอียดโครงการที่ไดรับการจัดสรรตามแบบที่กําหนดและสงใหสํานักงานคลัง
จังหวัดอุทัยธานีทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) : uti@cgd.go.th ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
4. กําหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพรอมตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
รายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวั นพฤหัสบดี ที่ 6 กุ มภาพั นธ 2563 ณ ห องประชุ ม
สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.9 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนมกราคม 2563
นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

- 12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

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

ผูตรวจรายงานการประชุม

