รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัว หน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 9/2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทั ยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์

รักร้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
2. นายชุมพิชญ์
3. นายศรณ์จักร์ชัย
4. นายชุติยันต์
5. นางอโนชา
6. นายปิยพงษ์
7. นายชานาญ
8. นายธีระรัตน์
9. นายบุญธรรม
10. นายอนุชา
11. นางสาวสุนีย์รัตน์
12. พ.จ.อ.วัชรพงศ์
13. นายนวพล
14. นายรุ่ง
15. นายสมพจน์
16. นายสนอง
17. นางณภัสชนน์
18. นายพลภัทร

เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อุทัยเก่า
เครือบคนโท
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภู่ขา
ภาณุรัฐสินธรม์
นวกุลพันธ์
สังวริ
สารภูษิตสันต์
บุษพงค์
นิธิวรรณกุล
โตส้ม

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
(แทน) นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
(แทน) นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19. นางสาวยุวดี
20. นายประเสริฐ
21. นายอภิชัย
22. นายนุภาษ
23. นายอาคม
24. นายสุเทพ
25. นายฐกร
26. นายสงกรานต์
27. นายราชพฤกษ์
28. นายสุชาติ
29. นางสาวนิภา
30. นายมานะ
31. นางจันทนา

แก้วผ่องศรี
อณิชชากรวิวัฒน์
โพธิ์เจริญ
สันตยานนท์
ชุ่มธิ
คาไพเราะ
กาญจน์จิรเดช
ชลอศรีทอง
สามคา
ผึงฉิมพลี
แจงทนงค์
ต้นนา
ใจจิตร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
รก.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
รก.ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน)สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสั ตว์นาจืดอุทั ยธานี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...

ประธาน

-2กระทรวงอุตสาหกรรม
32. นางไพรินทร์

กันทะวงษ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
33. นางสาวสุพินดา
สัตยพงศ์
34. นายวิรชาติ
พรมต๊ะ
กระทรวงศึกษาธิการ
35. นายรณชัย
36. นายศุภพงษา
37. นายวันชัย
38. นางสุรีรัตน์
39 นางวัชรินทร์
40. นายปราโมทย์
41. นายบุญเลิศ
42. นายสมชาย
43. นางจันทนา

ทัดช่อม่วง
จันทรังษ์
เกิดมีโภชน์
ดียิง
พลอยส่งศรี
กีตา
โรจน์บุนส่งศรี
ลักษณะ
พละทรัพย์

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
44. นายวีระเกียรติ
สานุทัศน์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
45. นางปภัสสร ตรีศิลา

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
46. นางสาวจุฬาภรณ์
47 นายบุญเลิศ
48. นางนวลอนงค์
49. นางกาญจนา
50. นายเจริญ
51. นางสาวจุฬวดี

ศรีสะอาด
วงษ์ญาติ
คงดา
บุญญาพงษ์พันธ์
ทองอ่อน
สายัณห์กุล

(แทน) คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพืนที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพืนที่อุทัยธานี
ธนารักษ์พืนที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
ผอ.สนง.คปก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี

สานักนายกรัฐมนตรี
52. พ.อ.สุรพัศม์ นาชัยรุ่งรัศมี
53. นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
54. นายปรารถนา
55. นายสุรชัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ประสงค์ดี
โชคครรชิตไชย

-3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
56. นางศรีสุดา
เถาเมืองใจ
57. นางสาวสุชาดา เพียงทิพย์
เขตบุญโสภิตา
เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
60. นางสาวอุทัยวรรณ
61. นายสุกิจ
62. นายยรรยง
63. นายกิจจา
64. นางสมพร

ศรีสุภรณ์รจนา
ครุฑคง
สัตยพงษ์
จงเป็นสุขเลิศ
ขันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
65. นายปริญญา
66. นายมาโนช
67. นายเฉลิม

วรธารง
ชาวสวน
จันทร์ป๊อก

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สานักงานอัยการสูงสุด
68. นายจุมพล
69. นายสกล
70. นายพร้อมพล

สุโขยะชัย
กมลรัตนกุล
เชาวลิต

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงยุติธรรม
71. นายไพศาล
72. นางสุวรรณา

จงจัดกลาง
นิระ

(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

58. นางนันท์
59. นางสาวพรพิมล

73. นางนันทภัค
74. นายดวงเด่น

ยาคล้าย
คลองดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
75. นายสุดใจ
ทรัพย์ประภา
76. นายปัณภัทร
77. นายทินกร

ว่องไว
พิริยโยธา

(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
/สานักงาน...

-4สานักงานตารวจแห่งชาติ
78. พ.ต.อ.ฉัตรชัย
79. พ.ต.ท.สามารถ
80. พ.ต.อ.พิชิต
81. พ.ต.ท.ณรงค์เวทย์
82. พ.ต.ท.ธนะเมศฐ์
83. พ.ต.อ.โกศล
84. พ.ต.อ.อิทธิเดช
85. พ.ต.อ.สุภาพ
86. พ.ต.อ.สมศักดิ์
87. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
88. พ.ต.ท. คมชาญ
89. พ.ต.อ.สาทิตย์
90. พ.ต.ท.อุกฤษฎ์

ธรรมวิชัย
สุคง
คงพิทักษ์
ศรีสุภรณ์กรกุล
ธัญญโชติอนันต์
ใจเพ็ชรดี
สุขอิมภูมี
กาญจนาพร
พานทอง
ปั้นทอง
สีกะ
ศรีหมื่นไวย
ไชยคุณ

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทัพทัน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านไร่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองฉาง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรลานสัก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยคต
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาบางแกรก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตลุกดู่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพาณิชย์
91. นางสาววันดี

ขาอ่อน

(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
92. นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล

รก.พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
93. นางสาวอนุสรา นาคเสน่ห์
94. นางสุชารัตน์
แสงอรุณ
95. นายอานนท์
พิทักษ์ธารง

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
96. นายนิพนธ์

บูรณะเรศน์

ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
97. นายสราวุธ
98. นางไพรลิน

สงวนเผ่า
นุ้ยปรี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
99. นายอรุณ

ตันประเสริฐ

ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี

100. นายธนวัฒน์
101. นายภาณุวัชร
102. นายอาคม
หน่วยงานอิสระ
103. นางสาววันเพ็ญ
104. นางสาวธัญญา

ศรีเทพ
ภูกรุณทรัพย์
ศรีสุพัฒน์
เทศผล
ชานินอก

ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี
/ผู้ไม่มาประชุม...

-5105. นางสาวชนากานต์ นิลกนิษฐ
106. นายสถาพร
วัฒนไพโรจน์รัตน์
107. นายบุญเปรม
สุขแจ่ม

(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายอลงกต วรกี) ติดราชการ
2. รองผู้วาราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพีร ะพล ตัณฑโอภาส) ติดราชการ
2. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
4. สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
5. ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
6. หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
7. ประธานหอการค้า จังหวัดอุทัยธานี
8. ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
9. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
10. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
11. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวัชรี
2. นายประสาน
3. นางพิชญ์สินี
4. นายไชยยศ
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ์
7. นายสันต์
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ศรีคาพี
ทองสุขมาก
สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดไส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จ่าจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่ อไปนี
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันราลึกถึงผู้สูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน (World Dad of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจาปี 2563
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัย ธานี)
2. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/2. นางศรีสุดา...

-62. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด อุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ดนครสวรรค์
3. นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
4. นางนันท์ เขตบุญโสภิตา ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชานาญการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
5. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึ กษาอุทั ยธานี เขต 1
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 6
6. นายทินกร พิริยโยธา ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาอุ ตสาหกรรมไม้
7. นางสุสรัตน์ แก้วก่า ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตพิจิตร
3. ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่ น
1. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ย้ายไปตาแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีทังสองท่านติดราชการ ประชุ มในกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ไม่ ไ ด้
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีในเดือนพฤศจิกายน 2563 ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวั ดและหั วหน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 8/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี ได้นารายงานการประชุ ม (จานวน 17 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวั ดอุทั ยธานี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว502
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้ง
สานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศรหาภูมิ พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 กาหนดดังนี
ช่วงเช้า 1. พิธีทาบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ
เวลา 06.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ประธานแม่บ้านมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร์ โทนสีเหลือง
- องค์กรเอกชน ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลือง
/2. พิธีถวายพานพุ่ม...

-72. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
ถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
การแต่งกาย - ข้าราชการ ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ประธานแม่บ้านมหาดไทย : ชุดสูทดอกแก้ว
- ภาคเอกชน ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสือผ้าไทย โทนสีเหลือง
: สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์หรือชุดไทยจิตรลดา
หรือเสือผ้าไทยโทนสีเหลือง
3. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุ ณและน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 18.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
(ให้เริ่มจุดเทียนในเวลา 19.19 น. และต่อเทียนกันเป็นระยะ)
1. การแต่งกาย- ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพานสูงสุด ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร ตารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
- ประธานแม่บ้านมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดประจาชาติ ชุดไทย ชุดผ้าไทย ชุดพืนเมือง ชุดท้องถิ่น หรือชุดย้อนยุค
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
2. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้า สีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรม
3. สาหรับเทียนที่ใช้ในพิธีจุดเทียนน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุ ณฯ ให้ใช้เทียนสีเหลือง ไส้สีขาว
2) วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2563
การจัดงานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันจันทร์ที่
28 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ประธานแม่บ้านมหาดไทย : ชุดสูทดอกแก้ว
- สมาชิกเหล่ากาชาด : แต่งชุดกาชาด
- ภาคเอกชน : เครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน : แต่งชุดสุภาพ
3) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการ
ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัด 2564)
สรุป (ร่าง) ตัวชีวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี
1. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน แผนแม่บท แผน 12 นาหนักร้อย 10
เป้าหมาย ขันต้น ร้อยละ 5 มาตรฐานร้อยละ 7 ขันสูงร้อยละ 10 ผลการดาเนินงานปี 63
1,382,978,528
/ผู้ไม่มาประชุม...

มติที่ประชุม

-82. ผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แผนแม่บท
ประเด็นที่ 3 ด้านการเกษตร นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมาย
3. ร้อยละจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาจังหวัด นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมายขันต้นร้อยละ 30.62 มาตรฐานร้อยละ 28.39
ขันสูงร้อยละ 26.16 ผลการดาเนินงานปี 63 109
4. จานวนพืนที่ป่าไม้สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล
นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมาย ขันต้น 2,134,456.51 ไร่ มาตรฐาน 2,136,166.14 ไร่ ขันสูง
มากกว่า 2,136,166.14 ไร่ ผลการดาเนินงานปี 63 2,136,740.47 ไร่
5. คุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (แม่นาสะแกกรัง) แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล
นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมายขันต้น WQI=48 มาตรฐาน WQI=49 ขันสูง WQI=50
6. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
6.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมาย ขันต้นร้อยละ 50 มาตรฐานร้อยละ 75 ขันสูงร้อยละ 100
6.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
มติ ครม. นาหนักร้อยละ 15 เป้าหมายขันต้น 240 ขันสูง 350 ผลการดาเนินงานปี 2563
269.39
จังหวัดอุทัยธานีดาเนินการจัดส่งร่างตัวชีวัดฯ พ.ศ. 2564 ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.เรี ย บร้ อ ย
แล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุล าคม 2563 ขณะนี อยู่ ร ะหว่ า ง ส านั ก งาน ก.พ.ร.พิ จ ารณา หากผลเป็ น
ประการใดจะนาเรียนให้ทราบอีกครังหนึ่ง
รับทราบ

3.2 1) สรุปผลการดาเนินงานของจิ ตอาสาพระราชทานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัย ธานี )
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2563 ดังนี
- จิตอาสาพัฒนา ส่วนราชการ 2 ครัง จานวน 167 คน อาเภอ 17 ครัง จานวน 1,745 คน
- การบรรยาย หัวข้อ “ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในพืนที่จังหวัดอุทัยธานี 20 ครัง จานวน 6,019 คน
2) โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สาหรับการออกหน่วยบริการโครงการฯ ครังที่ 1 จังหวัดอุทัยธานีกาหนดจัดในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเพชรนาผึง หมู่ที่ 3 ตาบลลานสัก อาเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี ตังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

นายแพทย์
สาธารณสุขฯ
มติที่ประชุม

3.3 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุ ทัย ธานี)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ของจังหวัดอุทัยธานี จานวนผู้ป่วยยืนยันติดเชือ
COVID-19 รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 0 ราย สะสม 1 ราย จานวนผู้เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 จานวน 1 ราย สะสม 74 ราย
รับทราบ
/3.4 รายงานสถานการณ์น้า...

-93.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัย ธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี )
ผู้อานวยการโครงการ อ่างเก็บนาทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนาใช้การได้
ชลประทานจังหวัด 144.48 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90.30 ปริมาณนาใช้การได้ 127.48 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 89.15
อ่างเก็บนาห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 47.91 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 92.13 มีปริมาณนาใช้การได้ 45.74 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 91.79
แก้มลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 17.95 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 80.71
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณนา 3.685 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 79.42
สรุป แหล่งนาชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 214.02
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89.59 ปริมาณนาใช้การได้ 194.85 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร คิ ด เป็ น
ร้อยละ 88.68 (ของนาใช้การได้ทังหมด 219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทั ยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัย ธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนธันวาคม 2563
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : บริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึนอีก ส่วนมาก
ช่วงครึ่งหลังของเดือนโดยจะมีอากาศเย็บเกือบทั่วไปและมีอากาศหนาวในบางช่วง กับมีหมอกหนาหลายพืนที่
ในบางวัน สาหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวทั่วไปและหนาวจัดในบางวัน ทังนีเนื่องจาก บริเวณความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนนบเป็นระยะ ๆ โดยส่วนใหญ่จะมีกาลัง
ค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยโดยมีกาลัง
แรงเป็นระยะ ๆ
สรุปเดือนนี้ : คาดว่าบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ
1 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50
ข้อควรระวัง : เดือนนีมักจะมีหมอกหนาเกิดขึนในหลายพืนที ประชาชนจึงควรระมัดระวังการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทัศนวิสัยต่าขณะใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย และขอให้ ติ ด ตามข่ า วพยากรณ์
อากาศประจาวันและคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี)
โยธาธิการและผังเมือง - ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองได้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
จังหวัดอุทัยธานี โดยให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้จั ดทาเพื่ อใช้เป็นหลักการพืนฐาน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ เพื่อเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและ
เมื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้วจะมีผ ลผูกพัน ต่อหน่วยงานของรัฐและหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ของตน (มาตรา 7 และมาตรา 75 (8))
หลักการเชิงนโยบาย
/1. รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมือง…

มติที่ประชุม

- 10 1. รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. รัฐพึงบรรจุเรื่องการผังเมืองไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลและแผนการบริ ห ารราชการ
แผ่นดินให้มีผลผูกพันไปสู่การปฏิบัติ
3. รัฐพึงใช้ผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศและดาเนินการหรือสนับสนุน การพัฒนา
ประเทศแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามที่ผังเมืองแต่ละระดับกาหนด
4. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับ ผังเมืองทุ กระดับ
5. หน่วยงานของรัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามผัง เมื อง
ที่กาหนด
6. รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผั งเมื องทังในและนอกระบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
7. รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกั บการดาเนินการในการ
จัดทาและปฏิบัติทางผังเมือง
รับทราบ

3.7 โครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัย ธานี)
อุตสาหกรรมจังหวัด
- สรุปยอดจาหน่ายโครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน
อุทัยธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีพาผู้ประกอบการร่วมออกร้านจาหน่ายสินค้า จานวน
28 ครัง ดังนี
1. ตลาดประชารัฐสินค้า SMEs ของดีอุทัยธานี จานวน 11 ครัง ยอดจาหน่าย 327,635.-บาท
2. งานจาหน่ายสินค้า “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จานวน 2 ครัง ยอดจาหน่าย 552,450.-บาท
3. งานภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 5,000,000.-บาท
4. งานจัดนิทรรศการ ณ ตึงสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 49,000.- บาท
5. งานตลาดนัด SMEs “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ยอดจาหน่าย 92,900.-บาท
6. งานกิจกรรมร่วมกับกระทรวง จานวน 2 ครัง ยอดจาหน่าย 92,900.-บาท
7. งานจาหน่ายสินค้า Good Life Good Green 2020 จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 761,000.-บาท
8. งานตักบาตรเทโว จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 486,990.-บาท
9. การประชุมเหล่ากาชาด ภาค 8 จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 37,200.-บาท
10. คาราวานสินค้าอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน จานวน 4 ครัง ยอดจาหน่าย
172,220.-บาท
11. งานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัด จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย 282,666.-บาท
12. เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จานวน 2 ครัง ยอดจาหน่าย 122,600.-บาท
13. งานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง Mask&Fashion Karen จานวน 1 ครัง ยอดจาหน่าย
46,900.-บาท
สรุปยอดรวมทังสิน จานวน 28 ครัง ยอดจาหน่าย 7,931,671.- บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.8 งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล...

- 11 3.8 งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทน ผอ.ป.ป.ช.
- ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมลงนามในอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
จว.อน.
ต่อต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003,
UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนัน สหประชาชาติ จึ ง ประกาศให้
วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากค่าคะแนนดังนีการรับ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า 2 ใน 3 หรือ
จานวน 120 จาก 180 ประเทศได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาการ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริง จั ง ต่ อ เนื่ อ งและเข้ มข้ น ยิ่ ง ขึ น
ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ให้ความสาคัญมุ่งมั่นแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดมา ดังนัน รัฐบาลจึงร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท.
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวั น พุ ธ ที่ 9 ธั น วาคม
2563 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สานัก งาน ป.ป.ช. โดยได้ ชู แ นวคิ ด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมั่งหวังว่ า การจั ด กิ จ กรรมนี จะท าให้ ค นไทยและ
นานาชาติได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทย และการแสดงเจตจานงต่ อ ต้ า น
การทุจริตของทุกภาคส่วน โดยเปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ มเป้ า หมายที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในสถานที่ จั ด งาน
(On Ground) ได้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมงานได้จากทุกที่ผ่านรับชมได้
2 ช่องทาง ทังนีสามารถเลือกรับชมได้ตามความเหมาะสมคือ
1. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยลงทะเบียนได้ ตั งแต่ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2563 – วั น ที่
3 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. : www.nacc.go.th จากนัน คลิกที่แบนเนอร์งาน
2. ผ่ า นทาง Facebook Fanpage ของส านั ก งาน ป.ป.ช. โดยสามารถเข้ า ชมได้ ท าง
Url : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage (สานักงาน ป.ป.ช.)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่
23 พฤศจิกายน 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- งบประจา 406.64 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 161.74 ล้านบาท คิดเป็น 39.78%
- งบลงทุน 707.63 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 19.33 ล้านบาท คิดเป็น 2.73%
- ภาพรวม 1,114.27 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 181.07 ล้านบาท คิดเป็น 16.25%
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี
แผน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
ร้อยละ 32
ร้อยละ 54
ร้อยละ 77
ร้อยละ 100
รายจ่ายประจา
ร้อยละ 36
ร้อยละ 57
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 45 ร้อยละ 65
ร้อยละ 100
/สาหรับค่าใช้จ่าย…
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มติที่ประชุม

สาหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.10 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวั ดอุ ทัยธานี ประจ าเดื อนพฤศจิกายน 2563
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

มติที่ประชุม

(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(สานักงานสถิติจังหวัดอุทั ยธานี)
3.12 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์จังหวั ดอุทัย ธานี)
3.13 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุ ทัย ธานี)
3.14 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัย ธานี)
3.15 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์)
3.16 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยจังหวั ดอุทั ยธานี )
3.17 - การประชาสัมพันธ์แคมเปญหนาวนีเที่ยวที่อุทัยธานี โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดอุทัยธานี
(สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวั ดอุทั ยธานี)
3.18 - แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 20
(ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน สาขาอุทัยธานี)
3.19 - ข่าวงประชาสัมพันธ์ประจาเดือนพฤศจิกายน 256
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัย ธานี )
3.20 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ ทัยธานี)
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

- 13 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

