รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชฎาแกรนดฮอลล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายณรงค
2. นายธนิศร
3. นายอลงกต

รักรอย
วงศปยะสถิตย
วรกี

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
4. นายสุรพล
5. นายไชยยศ
6. นายชุติยันต
7. นายสุรพันธ
8. นายสุวิทย
9. นายชํานาญ
10. นายธีระรัตน
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นางสาวสุนียรัตน
14. นางสาวมาริสา
15. นายนวพล
16. นายการุณ
17. นายสมพจน
18. นายกิตวิชัย
20. นายเสวก
21. นางตถาพร

วงศสุขพิศาล
วิทยา
วัจนะรัตน
พรหมประสิทธิ์
เถือนนอย
แตงจุด
วงษจักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภูขํา
สีลาพัฒน
นวกุลพันธ
ไชยแขวง
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
สิทธิสมาน

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

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

แกวผองศรี
ทองโพธิ์งาม
เจนประเสริฐ
สันตยานนท
ชุมธิ
สัตยวงศทิพย
กาญจนจิรเดช
ชลอศรีทอง
ผึ่งฉิมพลี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
จังหวัดอุทัยธานี
/31. นางสาวปาริฉัตร...

-231. นางสาวปาริฉัตร
32. นายประทีป
33. นางสาวสุภาพร
กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางไพรินทร

ภูทอง
ชามะรัตน
จันทรศรี

(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กันทะวงษ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางวรรณิศา
คลายมณี
36. น.ส.จิตราภรณ
จิตวรางคณา
กระทรวงศึกษาธิการ
37. นางสาวรุงทิวา
38. นายประสพชัย
39. นายวิทยา
40. นางสุรีรัตน

วองวิกยการ
ชาญธัญญกรณ
เอี้ยงหมี
ดียิ่ง

41. นายสิทธิชัย
42. นายปราโมทย
43. นายปรีชา
44. นางพรพิมล
45. นายไพฑูรย

ศาสตรประสิทธิ์
กีตา
การัก
พิชญกุล
เรืองสุวรรณ

(แทน) สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายวีระเกียรติ
สานุทัศน

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
47. นางปภัสสร

ตรีศิลา

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
48. นางสาวจุฬาภรณ
49. นางจันทรเจริญ
50. นายภูวภัทร
51. นางกาญจนา
52. นางสาวจุฬวดี

ศรีสอาด
เทพสุธา
สมัครเกษตรกิจ
บุญญาพงษพันธ
สายัณหกุล

(แทน) คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผอ.สนง.คปภ.จว.อน.

สํานักนายกรัฐมนตรี
53. พ.อ.พรชัย
54. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
55. นายปรารถนา
56. นางพัชรา

ประสงคดี
ชาติอุดมพันธ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
/กระทรวงการพัฒนาสังคม...

-3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
57. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
58. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ
อาจแกว
เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

ศรีสุภรณรจนา
อินทสาร
วิทิตศาสตร
รุจนกุล
ชันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทยั ธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

วรธํารง
ชาวสวน
ชูเกลี้ยง

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
69. นายจุมพล
70. นายสกล
71. นายพรอมพล

สุโขยะชัย
กมลรัตนกุล
เชาวลิต

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงกลาโหม
72. พันเอกวสันต
73. รอยโทสมพาน

มั่นสุม
หงษเวียงจันทร

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา ภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

59. นางวีนัส
60. นางสาวพรพิมล
กระทรวงแรงงาน
61. นางสาวอุทัยวรรณ
62. นางสาวถนอมสิน
63. นายมานะ
64. นางสาวกิตติมา
65. นางสมพร
กระทรวงคมนาคม
66. นายปริญญา
67. นายมาโนช
68. นายมีกิจ

74. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง
กระทรวงยุติธรรม
75. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
76. นางราตรี
เอียงคง
77. นางสาวสุนีย
78. นางสาวธนนันท

ทองเรือง
มีธรรม

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
79. นายเธียรสรรค
วิริยานุภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
80. นายคณิต
รัตนวัฒนกุล
พูลเพิ่มผล
มุกสิกกะวงศ

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ผูอํานวยการศูนยปาไมอุทัยธานี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
83. พ.ต.อ.โชคอนันต
84. พ.ต.อ.ไพสิฐ
85. พ.ต.ท.ณัฎฐ
86. พ.ต.ท.ธนะเมศร
87. พ.ต.อ.อิทธิเดช
88. พ.ต.อ.สุภาพ
89. พ.ต.ท.พีรเดช
90. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
91. พ.ต.อ.สาทิตย
92. พ.ต.ท.อุกฤษฎ

สายจันยนต
แกวจรัส
ศรีอยูพุม
ธัญญโชติอนันต
สุขอิมภูมี
กาญจนาพร
แกวกําพล
ปนทอง
ศรีหมื่นไวย
ไชยคุณ

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

กระทรวงพาณิชย
93. นางสาววันดี

ขําออน

(แทน) พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
94. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

81. นายมนตรี
82. นายเธียรวิชญ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
95. นายปทีป
สมบุญพูลพิพัฒน
96. นายอานนท
พิทักษธํารง

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผอ.สนง.การกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
97. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
98. นายสราวุธ
99. นางชลอ
100. นายบรรเทา

สงวนเผา
โนรี
อินทสุวรรณ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
101. จ.อ.นภพล

กันยะมูล

ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทยั ธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน...

102. นางสมทรง
103. นางวราภรณ
104. นางสาวจารุณี

เอื้ออุดมพิชกุล
ลังกา
กาญจนากร

-5สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
105. นายธานินท
เหลาศักดิ์ประเสริฐ
สํานักงาน ป.ป.ช.
106. นางสาวจารุวรรณ ยอดบอพลับ

(แทน) ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
2. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
3. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
4. ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
5. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทัพทัน
6. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลานสัก
7. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตลุกดู
8. ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุทัยธานี
9. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
10. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
11.. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายสุพัชร
2. นางสาวอัญชลี
3 นางสาวภัทรีพันธุ
4. นายสันต
5. นางณชญาภา

นาคพันธุ
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข

ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุมพรอมแลว นายณรงค รักรอย ผูว าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระกอนการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2563
จํานวน 3 อําเภอ (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเดน ประจําป 2563 จํานวน 1 ราย
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
3. มอบประกาศเกียรติคุณศูนยเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จํานวน 3 ราย
(กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดอุทยั ธานี)
/4. ขาราชการยายมา…

-64. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
- นางสาวสุนีย ทองเรือง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
1. ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการในรอบเดือนที่ผานมาที่รวมมือกันทํางาน โดยเฉพาะ
จิตอาสาพระราชทานซึ่งไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บําเพ็ญประโยชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในการกําจัดผักตบชวา
2. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีการประชุมผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ณ จังหวัดเชียงใหม โดยนายกรัฐมนตรีไดใหนโยบายและขอบคุณทุกคนทีร่ วมกันแกไขปญหา
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จนสําเร็จประเทศไทยสามารถที่จะหยุดการแพรระบาดเปน
ผลสําเร็จพรอมทั้งไดมอบนโยบายใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้
1. เรื่องโรคยุคโควิด New Normal ไทยสรางชาติ โดยขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
ชวยสรางความเจริญใหบานเมือง การทํางานโลกยุคปจจุบันใช Big Data เรื่องการอํานวยความสะดวกแก
พี่ น อ งประชาชน และการสื่ อ สารของส ว นราชการกั บ พี่ น อ งประชาชนที่ ต อ งสื่ อ สารอย า ง
ตรงไปตรงมา เนนโครงการขนาดเล็กเกี่ยวกับแผนชุมชน ความตองการของประชาชนตองการให
แกไขปญหาขนาดเล็กในชุมชนซึ่งจะตรงกับความตองการของประชาชน สวนโครงการขนาดใหญ
เปนเรื่องของรัฐบาล ฝากนายอําเภอ พัฒนาการจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดสื่อสารลงไปยัง อบต.ทุก อบต. ในเรื่องแผนชุมชนดวย
- ระยะผ อนคลายระยะที่ 6 เรื่ องแรงงาน กระทรวงแรงงาน หากมีแรงงานขามชาติมา
ทํางาน ตองเขา quarantine (การกักกัน) ซึ่งพื้นที่ตองแจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กํานัน
ผูใหญบานตองทราบวา มีแรงงานตางชาติเขามาทํางานในพื้นที่ ยังเนนย้ําในเรื่องของโรคโควิด
เพราะยังมีการแพรระบาดอยู ตองทําความเขาใจกับประชาชนใหเขาใจ ใหปฏิบัติตามที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศไว การใชแมส มาตรการ Social Distancing และกินรอน ชอนกลาง ลางมือ
บอย ๆ
2. เรื่อง ภัยพิบัติและสถานการณน้ํา ภัยแลง ตองใชงบประมาณใหคุมคา อาทิเชน จังหวัด
อุทัยธานีมโี ครงการดินรักษน้ําในพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอสวางอารมณ คลองยางเปนคลองหลัก
ของอุทัยธานีมีชุมชน หมูบาน อยูในพื้นที่ อบต.น้ําซึม อบต.ทาซุง ขุดใช โครงการดินรักษน้ํา
เลียบทางวัดสิงห ตรงตามเจตนารมณของนายกรัฐมนตรี
3. เรื่อง หมอกควันและไฟปา จังหวัดอุทัยธานีมี hotspot มากที่สุดในประเทศ มีชวงหนึ่งที่
ไฟปาเกิดนานถึง 2 เดือนที่จังหวัดอุทัยธานี ตองขอขอบคุณเจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่ชวยกันดับไฟปาเปนไปดวยความเรียบรอย
4. เรื่อง อุบัติเหตุทางถนน ตองชวยกันรณรงคและดําเนินการตามมาตรการที่วางไว
5. เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน ทุกสวนราชการตองใหความสําคัญ
6. เรื่อง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ เปนนโยบายของรัฐบาลและตองขอบคุณสํานักงาน
จังหวัดอุทัยธานี ที่บริหารจัดการและประสานงานไดทันทวงทีในหลาย ๆ เรื่องที่ผานมา และลงไป
แกไขปญหาในระดับพื้นที่
/- เรื่อง การรักษาความสะอาด…

มติที่ประชุม

-77. เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ฝากแขวงทางหลวง
ชนบทอุทัยธานีและแขวงทางหลวงอุทัยธานี โดยเฉพาะถนนสาย 333 สองขางทางตองวางแผน
ปรับปรุง ปลูกตนไม
8. เรื่อง การดําเนินงานดานการเกษตร ใหเนนขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปสูเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG
Economy) โดยการนําเศษวัสดุการเกษตรกลับมาใชใหม เชน ซังขาวโพด ฟางขาว เปนตน รวมทั้ง
ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรลง
- ใหดําเนินการลดตนทุนการผลิต เชน การลดตนทุนปุย เปนตน
- ใหพัฒนาขาวพันธุใหม เชน ขาวพันธุ กข 87 ขาวพันธุนิ่ม เปนตน เพื่อใหสามารถ
แขงขันและสอดคลองกับความตองการของตลาด แตยังคงพัฒนาพันธุขาวคุณภาพควบคูไปดวย
9. เรื่อง การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหดําเนินการอยางเขมขน
ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายขอสั่งการขอใหสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีจัดทําเปนเอกสาร
แจงเวียนใหสวนราชการไดรับทราบอีกครั้ง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 4/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 16 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว272 ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต
http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใด
ขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 - พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
นายไชยยศ วิทยา
สํานักนายกรัฐมนตรีแจงวา เห็นควรจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
รกท.หน.สนจ.อน. พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ดําเนินการดังนี้
1. ตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั นป หลวง พร อมเครื่ องราชสั กการะ และจั ดที่ สํ าหรั บลงนามถวายพระพรชั ยมงคล
รวมทั้งประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผาระบายสีฟารวมกับผา
ระบายสี ขาวตามอาคารสถานที่ของหน ว ยงานและบ านเรื อน ตกแต งซุมและประดั บ ไฟตาม
สถานที่และถนนสายหลัก ตลอดจนจัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลบนหนาหลักของเว็บไซตของ
หนวยงาน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนแตงกายดวยเสื้อสีฟา ตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดวยความ
สมัครใจ สวนการประดับไฟนั้นใหมีระยะเวลาตามความเหมาะสม
/2. จัดพิธีลงนามถวาย...

มติที่ประชุม

นายแพทย
สาธารณสุขฯ

มติทปี่ ระชุม

-82. จัดพิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นํา
โดยหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนผูเปดกรวยกระทงดอกไมหนาพระฉายาลักษณ
กล าวถวายพระพรชั ย มงคลและลงนามถวายพระพร โดยขอให จั ด สถานที่เ ฉพาะพิเศษ และ
ดําเนินการตามาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เข็มที่ระลึก
ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเผยแพรภาพพิธีพระพรชัยมงคล
ทางเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งจังหวัดจะมีหนังสือแจงสวนราชการตอไป
รับทราบ
3.2 1) สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี)
สถานการณโรคไขปวดข อยุ งลาย ในสั ปดาห ที่ 4 มีแนวโน มลดลง กลุ มอายุ ที่พบบ อย
ไดแก 15-34 ป อาชีพทีพ่ บการปวยมากที่สุดไดแก กลุมเกษตรกร นักเรียน ไมพบผูเสียชีวิต
2) รายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ ยั งคงที่ ไม พบผู ป ว ยในประเทศ ผู ป ว ยที่ พบเป นผู ป วยที่ เดิ นทางมาจาก
ตางประเทศเขาพักอยูใน State Quarantine ปจจัยเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง ไดแก ผูปวยติดเชื้อ
ภายในประเทศที่ รั ก ษาหาย/ผู เ ดิ น ทางจากต า งประเทศ/แรงงานที่ ลั ก ลอบเข า มาทํ า งาน
ภายในประเทศ สวนความคืบหนาเรื่องวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดวาใน
ป 2564 จะมีความชัดเจน เนนย้ําเรื่องการดําเนินชีวิตแบบ New Normal/การสวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัย/การลางมือ/Social Distancing
รับทราบ
3.3 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทยั ธานี
(โครงการชลประทานอุทยั ธานี)

ผอ.โครงการ
ชลประทานฯ

อางเก็บน้ําทับเสลา มีปริมาณน้ําใชการ 14.53 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 10.16
อางเก็บน้ําหวยขุนแกว มีปริมาณน้ําใชการ 4.02 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 8.07
แกมลิงเหนือเขื่อนวังรมเกลา มีปริมาณน้ําใชการ 1.50 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 6.74
เขื่อนวังรมเกลา ไมมีน้ําใช
รวมปริมาณน้ําใชการทั้งสิ้น 20.05 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9 ของแหลงน้ําชลประทาน
ทั้ง 4 แหลง ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/3.4 – รายงานสภาพอากาศ…

-93.4 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
(ผูแทน) ผอ.สถานี คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานี
อุตุนิยมวิทยาฯ
สภาวะอากาศทั่วไป : ฝนตกชุกเกือบทั่วไป มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักในบางวัน อาจเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยมีกําลังแรงเปนระยะๆ ทําใหจังหวัดอุทัยธานีมีฝนตกเพิ่มขึ้น
สรุปเดือนนี้ : ปริมาณฝนรวมใกลเคียงคาปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติประมาณ
0.5 องศาเซนเซียส
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.5 - การปฏิบัตริ าชการตามตัวชีว้ ัดของจังหวัดอุทยั ธานี
1) การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดอุทัยธานี ป 2563
นายไชยยศ วิทยา
ในเรื่องนี้ สํานักงาน ก.พ.ร ไดกําหนดการประเมินไว 1 รอบ คือ 12 เดือน โดยใหรายงาน
รกท.หน.สนจ.อน ผานระบบ eSar เดิม สนง.กพร. ไดกําหนดตัวชี้วัดนี้ใหจังหวัดดําเนินการ จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแนวทางสงเสริมเกษตรแปลงใหญ ไดแก ขาว
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน (แมน้ําสะแกกรัง)
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนพื้นที่ปาไมสํารวจจากภาพถายดาวเทียม
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. คงเหลือ
ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด
ทั้ง 5 ตัวชี้วัดหลังจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สนง.กพร. ไดปรับแนวทาง
รายละเอียดตัวชี้วัดใหม โดยไดประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 สามารถใหแตละจังหวัดปรับ
ตัวชี้วัดใหมได ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีไดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกเลิกตัวชี้วัดที่ 2
คุณภาพน้ําแมน้ําสะแกกรัง แตเพิ่มตัวชี้วัดใหมเขาไป 2 ตัวคือ
1. รอยของจํานวน อปท.ที่เขามามีสวนรวมในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
2. รอยละของประชาชนที่มีการรับรูเขาใจเกี่ยวกับ COVID-19
ทั้ง 2 กรณีนี้ไดเสนอ สนง.กพร.แลว ซึ่งอยูระหวาง สนง.กพร.อนุมัติ ผลเปนประการใดจะแจงให
สวนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง
2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานี ประจําป 2563
ขณะนี้อยูในรอบการประเมิน รอบที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2563 ประเมินจาก
ผลสั มฤทธิ์ การปฏิ บั ติ ราชการที่ รั บผิ ดชอบในพื้ น ที่ ตามนโยบายของรั ฐบาล นโยบายเร งด ว น
นโยบายกระทรวง นโยบายจั งหวั ด เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีไดแจงเวียนหนังสือ ที่ อน 0017.5/ว2969 ลงวันที่12 มิถุนายน
2563 กําหนดใหสวนราชการจัดสงตัวชี้วัดฯ ดังกลาว ใหจังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ขณะนี้มี 18 หนวยงานที่สงแลว ยังไมสงอีก 15 หนวยงาน ดังนั้น ขอใหเรงรัดจัดใหสงจังหวัดอุทัยธานี
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดวย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/3.6 – โรคใบดางมันสําปะหลัง...

- 10 3.6 - โรคใบดางมันสําปะหลัง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี)
(ผูแทน) เกษตรจังหวัดฯ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส พื้นที่ระบาด จํานวน 692.5 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน
จํานวน 72 ราย ไดแก
1) อําเภอบานไร พื้นที่ระบาด จํานวน 595.5 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 62 ราย
2) อําเภอหวยคต พื้นที่ระบาด จํานวน 50 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 7 ราย
3) อําเภอทัพทัน พื้นที่ระบาด จํานวน 10 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 1 ราย
4) อําเภอลานสัก พื้นที่ระบาด จํานวน 37 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 2 ราย

มติทปี่ ระชุม

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน 147,137 ไร ดังนี้
1) อํ าเภอบ า นไร พื้ น ที่ ป ลู ก 51,300 ไร 2) อํ าเภอลานสั ก พื้ น ที่ ป ลู ก 43,599 ไร
2) อําเภอสวางอารมณ พื้นที่ปลูก 28,435 ไร 4) อําเภอหวยคต พื้นที่ปลูก 15,668 ไร
3) อําเภอทัพทัน พื้นที่ปลูก 5,662 ไร 6) อําเภอหนองฉาง พื้นที่ปลูก 2,092 ไร 7) อําเภอ
หนองขาหยาง พื้นที่ปลูก 209 ไร 8) อําเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่ปลูก 44 ไร
สถานการณและการดําเนินงาน ดังนี้
1) วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พบโรคใบดาง และเก็บตัวอยาง
2) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สงตัวอยางใหกรมวิชาการตรวจวิเคราะห
3) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กรมวิชาการยืนยันผลตรวจโรค
4) วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประชุม อพก. 3/63
5) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทํางานฯ 1/63
6) วันที่ 20 มิ ถุ นายน 2563 ผู ว าราชการจั งหวั ดอุ ทั ยธานี และคณะทํ างานฯ ลงพื้ นที่
ตําบลทัพหลวง เพื่อติดตามชี้แจงทําความเขาใจใหเกษตรกรที่พบโรคและแปลงใกลเคียง
7) วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 หนวยงานบูรณาการ ลงพื้นที่สรางการรับรูและเฝาระวัง
เกษตรกร 409 ราย
8) วั นที่ 26 มิถุ นายน 2563 ผู ว าราชการจั งหวั ดอุ ทัยธานี และคณะทํางานฯ ลงพื้นที่
ทําลายแปลงที่เปนโรค 2 แปลง
9) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมสงเสริมฯ นําเขาที่ประชุม นบมส. เพื่อประกาศใหจังหวัดอุทัยธานี
เปนเขตระบาด
การดําเนินงานการปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
1) สรางการรับรูในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งจังหวัด
2) สํารวจและสงตัวอยางตรวจวิเคราะห 61 ตัวอยาง เกษตรกร 49 ราย
3) การทําลายตนมันที่เปนโรค
- พื้นที่ระบาดรุนแรง พบมากกวา 10 ตน/ไร ดังนี้
อําเภอบานไร จํานวน 24 ไร เกษตรกรไดรับความเดือดรอน 5 ราย
อําเภอหวยคต จํานวน 27 ไร 2 งาน เกษตรกรไดรับความเดือดรอน 4 ราย
4) การปองกันโดยการฉีดพนสารเคมี พื้นที่ 327 ไร เกษตรกร 36 ราย (38 แปลง)
- ใชโดรนฉีดพน พื้นที่ 91 ไร เกษตรกร 13 ราย (13 แปลง)
- ฉีดพนดวยตนเอง พื้นที่ 236 ไร เกษตรกร 23 ราย (25 แปลง)
รับทราบ
/3.7 – การใหความเห็นชอบ...

- 11 3.7 - การใหความเห็นชอบบัญชีรายชือ่ ผูสมัครทําหนาทีเ่ ปนผูไกลเกลีย่ ตามกฎกระทรวง
วาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
ปลัดจังหวัดอุทยั ธานี
ขอความเห็นชอบจํานวน 26 ราย ทุกอําเภอตองมีบัญชีรายชื่อ จํานวน 20 ราย ซึ่ง
อําเภอหนองขาหยางมีไมครบจํานวน 20 ราย จําเปนตองรับสมัครใหม เพื่อใหที่ประชุมใหความ
เห็นชอบ คุณสมบัติของผูสมัคร
1. มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร
2. มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอที่สมัคร
3. เปนบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาท
ลักษณะตองหาม
1. เปนขาราชการหรือเ จาหนาที่อื่นของรัฐ
2. เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
3. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
5. เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อ
อําเภอหนองขาหยางและที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานีไดตรวจสอบบุคคลตามบัญชี
รายชื่อแลว เห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงวาดวยการ
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 จึงขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูสมัครเปน
ผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง ตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง
แพง พ.ศ. 2553 ของอําเภอหนองขาหยาง
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
3.8 – รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สําคัญ (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี - เปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสที่ 4
อยูที่ รอยละ 100
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสวนราชการใน
จังหวัดอุทัยธานี ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
- รายจายประจํา ไดรับจัดสรร 1,131.78 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 951.26 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 84.05 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- รายจายลงทุน ไดรับจัดสรร 2,616.74ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 1,057.4ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 40.41ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- รายจายภาพรวม ไดรับจัดสรร 3,748.52 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,008.66
ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.59ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
/ผลการเบิกจายภาพรวม…

มติทปี่ ระชุม

- 12 ผลการเบิกจายภาพรวมของงบพัฒนาจังหวัด อยูลําดับที่ 7
ผลการเบิกจายภาพรวมของงบสวนราชการ อยูลําดับที่ 70
เรื่อง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินและการใช
จายเงินที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
กรมบัญชีกลางแจงวา ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 มาตรา 55
มาตรา 56 และมาตรา 57 บัญญัติใหหนวยรับงบประมาณที่ไดกอหนี้ผูกพัน หรือยังไมไดกอหนี้
ผูกพัน และไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และ/หรือขยายเวลาเบิกจายไวตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
หากสวนราชการใดไมสามารถเบิ กจายหรื อใช จายงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2562 ใหแลวเสร็ จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
รับทราบ

3.9 - สรุปผลการดําเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรม 8 อําเภอ กิจกรรม 21 ครั้ง โดยขอนําเสนอรวมกับสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ใน
วาระที่ 3.10 ทั้งนี้ จังหวัดไดกําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรวมดวย หนวยบําบัด
ทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ใชชื่อวา “ชีวิตวิถีใหม ใต
รมพระบารมี เราสรางไปดวยกัน” ณ วัดทุงทอง บานทุงทอง หมูที่ 1 ตําบล
ทุงพง อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เวลา 09.00 น. โดยใหแตงกายดวยชุดจิตอาสาพระราชทาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

มติทปี่ ระชุม

3.10 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนกรกฎาคม 2563
นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทยั ธานี)
รับทราบ

(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนสิงหาคม 2563
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
3.12 - ขาวประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
เดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.13 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)

/3.14 – ขาวประชาสัมพันธ…
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3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2563
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

