รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัว หน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวั ดอุทั ยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์

รักร้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

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

วงศ์สุขพิศาล
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อุทัยเก่า
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภู่ขา
ภาณุรัฐสินธรม์
นวกุลพันธ์
สังวริ
สารภูษิตสันต์
ไชยพรศิริ
นิธิวรรณกุล
โตส้ม

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

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

แก้วผ่องศรี
อณิชชากรวิวัฒน์
โพธิ์เจริญ
สันตยานนท์
ชุ่มธิ
สัตยวงศ์ทิพย์
กาญจน์จิรเดช
ชลอศรีทอง
สิงห์ชัย
ผึงฉิมพลี
แจงทนงค์
ต้นนา
บวรพรเมธี

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

ประธาน

/กระทรวง...

-2กระทรวงอุตสาหกรรม
32. นางไพรินทร์

กันทะวงษ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
33. นางสาวสุพินดา
สัตยพงศ์
34. นายวิรชาติ
พรมต๊ะ
กระทรวงศึกษาธิการ
35. นายรณชัย
36. นายนิรันดร
37. นายวินัย
38. นายมงคลชัย
39 นางอุทัยวรรณ
40. นายปราโมทย์
41. นายจักรพงศ์
42. นายสมชาย
43. นางจันทนา

ทัดช่อม่วง
สุขสุวานนท์
พรมแจ่ม
ศรีสะอาด
โพธิ์กระจ่าง
กีตา
สงล่า
ลักษณะ
พละทรัพย์

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
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.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี

สานักนายกรัฐมนตรี
52. พ.อ.สุรพัศม์
53. นายสุเทพ

นาชัยรุ่งรัศมี
ประเสริฐน้อย

รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
54. นายปรารถนา
55. นายสุรชัย

ประสงค์ดี
โชคครรชิตไชย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
/กระทรวงการพัฒนาสังคม...

-3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
56. นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร
57. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ
นุปิง
เพ็ญสุข

(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

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

ศรีสุภรณ์รจนา
ครุฑคง
สัตยพงษ์
กฤชนพันธุ์
ขันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
65. นายปริญญา
66. นายมาโนช
67. นายมีกิจ

วรธารง
ชาวสวน
ชูเกลียง

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สานักงานอัยการสูงสุด
68. นายจุมพล
69. นายสกล
70. นายพร้อมพล

สุโขยะชัย
กมลรัตนกุล
เชาวลิต

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงกลาโหม
71. พ.อ.วสันต์
72. พ.อ.ณพัฒน์

มั่นสุ่ม
ปกป้อง

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

58. นายณรงค์ฤทธิ์
59. นางสาวพรพิมล

73. น.ท.อนุชา

อาจวงษ์

กระทรวงยุติธรรม
74. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี
75. นางสาวญาณิน
กิจทรัพย์
76. นางนันทภัค
77. นายดวงเด่น

ยาคล้าย
คลองดี

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

สานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจาจังหวั ดอุทั ยธานี
78. นายสารวม
บุญล้น
รก.ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจา
จังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
79. นายคณิต
รัตนวัฒน์กุล
พูลเพิ่มผล
หมู่ทอง

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

สานักงานตารวจแห่งชาติ
82. พ.ต.อ.ฉัตรชัย
83. พ.ต.ท.ปฏิภาณ
84. พ.ต.ท.เรืองยศ
85. พ.ต.ท.ณรงค์เวทย์
86. พ.ต.ท.ธนะเมศฐ์
87. พ.ต.อ.โกศล
88. พ.ต.ท.ปิยวัฒน์
89. พ.ต.อ.สุภาพ
90. พ.ต.อ.นิเวศน์
91. พ.ต.อ.ภคิน
92. พ.ต.อ.วชิรนนท์
93. พ.ต.อ.สาทิตย์
94. พ.ต.ท.อุกฤษฎ์

ธรรมวิชัย
เชี่ยวชาญ
คาอินทร์
ศรีสุภรณ์กรกุล
ธัญญโชติอนันต์
ใจเพ็ชรดี
ชานาญไพร
กาญจนาพร
เพชรดี
วรรณศรี
รัตวิเสษฐ์
ศรีหมื่นไวย
ไชยคุณ

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

กระทรวงพาณิชย์
95. นายชัยรัตน์

บุญส่ง

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

80. นายมนตรี
81. นายมณฑล

กระทรวงพลังงาน
96. นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล

(แทน) พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
97. นางสาวสุพรรณี หลวงใจ
98. นางสุชารัตน์
แสงอรุณ
99. นางสาวพรภิมล
กันเนียม

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

ธนาคารสมอง
100. นายนิพนธ์

บูรณะเรศน์

ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
101.
102.
103.
104.

สงวนเผ่า
โนรี
นุ้ยปรี
อินทรสุวรรณ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

นายสราวุธ
นางชลอ
นางไพรลิน
นายบรรเทา

/รัฐวิสาหกิจ...

-5รัฐวิสาหกิจ
105. นายอรุณ
106.
107.
108.
109.

นายศิริยุทธ
นายภาณุวัชร
นางสาวผาณิต
นายกฤษฎ์มณี

ตันประเสริฐ

ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี

กาญจนากร
ภูกรุณทรัพย์
กฤตยาอภินันท์
สาสนะ

สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวั ดอุทั ยธานี
110. นายธานินท์
เลาหศักดิ์ประเสริฐ
สานักงาน ป.ป.ช.
111. นายวัลลภ

วชระพันธ์

(แทน) ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัย ธานี

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายอลงกต วรกี) ติดราชการ
2. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
3. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพิชญ์สินี
2. นายไชยยศ
3. นางสาวอัญชลี
4. นางสาวภัทรีพันธุ์
5. นายสันต์
6. นางณชญาภา
7. นางวารี

สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

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
วาระก่อนการประชุม
1. มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้นแบบ จานวน 2 แห่ง
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุ ทัย ธานี)
2. 1) มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจาปี 2563 จานวน 4 แห่ง
2) มอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว จานวน 10 แห่ง
3) มอบเกียรติใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์การจัดทาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จานวน 6 แห่ง
(สานักงานสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานจังหวัดอุทัย ธานี )
/3. มอบป้าย…

-63. มอบป้าย “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจากแหล่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน Q” นามาใช้ในการ
ประกอบอาหาร จานวน 3 ราย
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุ ทัยธานี)
4. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. พ.อ.สุรพัศม์ นาชัยรุ่งรัศมี รองผู้อานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 31
2. นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
3. พันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สานักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตาแหน่งเดิม รองเสนาธิการ สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
4. นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
5. นายอรุณ ตันประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาท
6. นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ สานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
7. นางจันทนา พละทรัพย์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแว่น อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
8. นายบุญเลิศ วงษ์ญาติ สรรพากรพืนที่จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
9. นายกฤษฎ์มณี สาสนะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ (ระดับ 8) สานักงานไปรษณีย์เขต 6
10. พ.ต.อ.ภคิน วรรณศรี ผู้กากับการสถานีตารวจภู ธรเขาบางแกรก จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผกก.(สอบสวน) กลุ่มสอบสวน บก.สส.ภ.6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ขอบคุณส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจังหวัด
อุทัยธานีได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10- 11 ตุลาคม 2563 โดยเสด็จมาปฏิบัติภารกิจในการ
ทอดกฐินของสภากาชาดไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวั ดและหั วหน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 15 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และมีหนังสือสานักงานจังหวั ดอุทั ยธานี ที่ อน 0017.3/ว456
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
/http://www.uthaithani.go.th…

มติที่ประชุม

-7http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ มฯ ขอให้ แ จ้ ง
สานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2563 ซึ่ ง เมื่ อ ถึ ง ก าหนดแล้ ว ปรากฏว่ า
ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 พิธีวางพวงมาลากราบราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดได้กาหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดอุทัยธานี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว พร้อมกระบี่ ถุงมือ
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
- ประชาชน
: ชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั บปรุงประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2563 เสนอตัวชี้วัดฯ 2564
การปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดของจังหวัดอุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีทังหมด 5 ตัวชีวัด โดยประเมินรอบเดียว รอบ 12 เดือน รายงานประเมินผ่าน e-SAR
โดยมีตัวชีวัดที่สานักงาน ก.พ.ร.แจ้งให้จังหวัดดาเนินการดังนี
1) นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้ าว มั นส าปะหลั ง อ้ อยโรงงาน)
โดยมอบหมายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2) แผนพัฒนาจังหวัด
- เรื่องคุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (แม่นาสะแกกรัง) มีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยรับผิดชอบ
3) แผนแม่บทฯ/นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาภาค/ตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด
- มี 2 ตัวชีวัด คือ
1. จานวนพืนที่ป่าไม้สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียมมีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. ร้อยละของจานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง
มีสานักงานพัฒนาชุมจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยรับผิดชอบ
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด (บังคับ)
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด (การนาฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของจังหวัด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลตัวชีวัด
พืนฐานและฐานข้อมูลตัวชีวัดตามประเด็นการพั ฒนาของแต่ ละจังหวัด) มีกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยรับผิดชอบ
/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม...

-8ตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ รายงานผลการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นหน่วยรับผิดชอบ
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ชีแจงรายละเอียดต่อไป
3.2.1 นโยบายรัฐบาล/แผนพั ฒนาจัง หวัด
เกษตรและสหกรณ์
ผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน)
จังหวัดอุทัยธานี ผลการดาเนินการตามตัวชีวัดของ กพร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชีวัดผลการ
ดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประเมินในสินค้าหลัก 3 ชนิด คือ ข้าว
มัน และอ้อยโดยมีเจ้าภาพตัวชีวัด 1) สินค้าข้าว (กรมการข้าว โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
6 แปลง 2) สินค้ามัน (กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 3 แปลง
และ 3) สินค้าอ้อย โดยสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 5 แปลง
1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลการดาเนินงาน อยู่ในเกณฑ์ขันสูงทัง 3 ชนิดสินค้า
2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึน ผลการดาเนินงาน อยู่ในเกณฑ์ขันกลางสาหรับสินค้า
ข้าว และมัน และอยู่ในเกณฑ์ขันสูง สาหรับสินค้าอ้อย
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึนผลการดาเนินงาน อยู่ในเกณฑ์ขันกลาง สาหรับ
สินค้าข้าว และมัน และอยู่ในเกณฑ์ขันสูง สาหรับสินค้าอ้อย
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าเกณฑ์ขันต้น สาหรับสินค้ามันและอ้อย ไม่มีการประเมินเนื่องจากเป็นพืชอาหารสาเหตุ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเกณฑ์ด้านการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ของกรมการข้าว
แนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดของ กพร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงาน กพร.ได้กาหนดแนวทางการวัดผลการดาเนิ น การ โดยยึ ด แนวทางตามการประเมิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแนวทางการส่ ง เสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่ ง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งจั ด ท าข้ อ เสนอแนวทางการประเมิ น
ในสินค้าหลัก 4 ชนิด คือ ข้าว มัน ข้าวโพดและปลาสวาย โดยมี เ จ้ า ภาพตั ว ชี วั ด 1) สิ น ค้ า ข้ า ว
(กรมการข้าว โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 3 แปลง 2) สิ น ค้ า มั น (กรมส่ ง เสริ มการเกษตร
โดยสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 1 แปลง และ 3) สิ น ค้ า ข้ า วโพด โดยส านั ก งานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี 1 แปลง และ 4) สินค้าปลาสวาย โดยสานั ก งานประมงจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดย
กาหนดเกณฑ์ ดังนี
1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงเป้าหมายขันมาตรฐาน กลาง และสูง คือ 6 8 และ 10 ตามลาดับ
2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึนเป้าหมายขันมาตรฐาน กลาง และสูง คือ 6 8 และ 10 ตามลาดับ
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึนเป้าหมายขันมาตรฐาน กลาง และสูง คือ 6 8 และ 10 ตามลาดับ
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต(เฉพาะสินค้าข้าว และ
ปลาสวาย) เป้าหมายขันมาตรฐาน กลาง และสูง คือ 3040และ 500 ตามลาดับ
3.2.2 แผนพัฒนาจังหวัด
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องคุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (แม่นาสะแกกรัง)
และสิ่งแวดล้อมอุทัยธานี ค่าเป้าหมาย : WQI (Waste Quality Index) ขันต่า 59 มาตรฐาน 60 ขันสูง 61
ค่าดัชนีคุณภาพนาทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี มี 5 สถานีในการเฝ้าระวัง
1. ปากนาท่าซุง ตาบลท่าซุง อาเภอเมืองอุทัยธานี
/2. สะพานท้ายเมือง...

-92. สะพานท้ายเมือง (พัฒนาภาคเหนือ 15) อาเภอเมืองอุทัยธานี
3. สะพานบ้านบางกุ้ง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี
4. หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
5. หน้าวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อาเภอเมืองอุทัยธานี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ผลกระทบที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชีวัดตามกาหนดได้
ผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่นาสะแกกรังปี งบประมาณ พ.ศ.2563
พบว่าคุณภาพนาในแม่นาสะแกกรังอยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรม พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคือ
1. ค่าออกซิเจนละลายนา (DO) 2. ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) 3. โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (TCB) 4. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และ 5. แอมโมเนีย (NH3-N)
ความเสื่อมโทรมของแหล่งนา มีสาเหตุมาจากนาทิงชุมชน ซึ่งพิจารณาจากค่าการปนเปื้อน
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ ฟอร์ม มาจากสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลื อดอุ่นคื อมนุ ษย์ นาทิงจากกิจกรรมอื่น ๆ
ได้แก่ กิจกรรมด้านเกษตรกรรม พิจารณาจากแอมโมเนีย ซึ่งเกิดจากของเสีย
ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนในร่างกายพืช สัตว์ อุจจาระ ปุ๋ย เป็นต้น รวมทังปัญหาภัยแล้ง
ทาให้นาในแม่นาสะแกกรังแห้ง มีสภาพนิ่ง ไหลค่อนข้างช้า ประกอบกับมีการเลียงปลาในกระชัง
มีการระบายนาทิงและสิ่งปฏิกูลจากชุมชนลงสู่แม่นาสะแกกรัง โดยไม่ผ่านกระบวนการบาบัดนาเสีย
แนวทางดาเนินการ/การแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพื่อลดผลกระทบที่ เกิดขึน
1) ประสานการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพนา พร้อมเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ริ มนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนในพืนที่ได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือในการดูแลรักษาแม่นาลาคลองในพืนที่
2) การติดตังระบบบาบัดนาเสียแบบรวมกลุ่ม หรือแบบติดตังอยู่กับ (Onsite Treatment)
โดยริเริ่มดาเนินการในพืนที่ต้นแบบ
3) การติดตังเครื่องเติมอากาศ/เติมออกซิเจน ในแม่นาสะแกกรังในบริเวณที่มีสภาพนานิ่ง
หรือไหลค่อนข้างช้า
4) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผันนาจากแหล่งอื่นเข้าสู่แม่นาสะแกกรั ง
ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่มีปริมาณนาน้อย
5) การกาจัดวัชพืชหรือกาจัดผักตบชวาในลานาอย่างสม่าเสมอ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพืนที่เป็นเจ้าภาพหลัก และให้หน่วยงานที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เป็น
หน่วยงานสนับสนุนดาเนินการกาจัดผักตบชวา
6) ประสานงานไปยังประมงจังหวัดอุทัยธานีเพื่อควบคุ มดูแลเกษตรกรผู้ เลียงปลากระชัง
ในลานาสะแกกรัง ในเรื่องการจากัดการให้อาหารปลาในช่วงฤดูแล้ง
3.2.3 แผนแม่บทฯ/นโยบายรั ฐบาล/แผนพัฒนาภาค/ตัวชี้วั ดแผนพัฒนาจังหวั ด
1) จานวนพืนที่ป่าไม้สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดาเนินการ ค่าเป้าหมาย 2,136,066.14 ไร่ ค่าที่ได้ 2,136,740.87 ไร่
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงาน : มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้ และประชาชนเห็นถึง
อุทัยธานี
คุณค่าของการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ มพืนที่สี เขียว
/ปัญหาและอุปสรรค...

- 10 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ผลกระทบที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชีวัดตามที่กาหนดได้ : การตรวจวัดด้วยการแปรภาพถ่ายดาวเทียมอาจมีการ
ผิดพลาดของข้อมูล
การดาเนินการ/การแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพื่อลดผลกระทบที่เกิ ดขึน : ควรมีการสารวจ
จากพืนที่จริงด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
2) ร้อยละของจานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง
พัฒนาการจังหวัด
กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อุทัยธานี
ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จานวน 439 ครัวเรือน แยกเป็น 4 ประเภท
1. ครัวเรือนพัฒนาได้ 113 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนต้องสงเคราะห์ 276 ครัวเรือน
3. ครัวเรือนตาย/ย้ายออก 19 ครัวเรือน 4. ครัวเรือนไม่ประสงค์รับช่วยเหลือ 31 ครัวเรือน
การช่วยเหลือ
1. ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 14 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน
2. ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุ มชนในหมู่ บ้าน จานวน 143 หมู่บ้าน ๆ
ละ 20 คน เริ่มดาเนินระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน จานวน 88
หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน เริ่มดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563
4. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน เริ่มดาเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
ระยะ 2 ระหว่างกรกฎาคม – ธันวาคม 2563
5. ได้รับเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 16 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน เริ่มดาเนินการเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
6. ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 439 ครัวเรือน (300 บาท/คน)
7. มูลนิธิสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ จานวน 47 ครัวเรือน เริ่มดาเนินการเดือนสิงหาคม 2563
3.2.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด (บังคับ)
หัวหน้าสานักงาน
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด (การนาฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
จังหวัดอุทัยธานี เชิงนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของจังหวัด 27 ตัวชีวัด 25 ฐานข้อมูล ได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนราชการทังส่วนภูมิภาคและส่วนกลางให้ข้อมูล ครบถ้วนถูกต้ อง ร้อยละ 100
3.2.5 รายงานผลการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกั นโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
นายแพทย์สาธารณสุข- โรคโควิดกระทบต่อเศรษฐกิจทาให้ติดลบสุ ดท้ายจะกลายเป็นโรคประจาถิ่น ฉะนันจะต้อง
จังหวัดอุทัยธานี ให้สมดุลกันระหว่างสุขภาพและสื่อสาร ซึ่งประเทศไทยทาได้ดีอยู่แล้วประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติ ตัวได้
เป็นอย่างดี เน้นยาต้องใส่แมส การ์ดไม่ตก การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคได้เป็น
อย่างดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหน้าสานักงาน
- ผลการดาเนินงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ITA จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561 คะแนนเฉลี่ย 89.89 คะแนน อยู่ในระดับ 1 ของประเภทกลุ่มจังหวัด อยู่ในระดับ A
พ.ศ. 2562 คะแนนเฉลี่ย 89.92 คะแนน ลาดับที่ 20 ของประเภทกลุ่มจังหวัด ในระดับ A
/พ.ศ. 2563…

มติที่ประชุม

- 11 พ.ศ. 2563 ค่าคะแนนเท่ากับ 90.17 คะแนน ลาดับที่ 14 ของประเภทกลุ่มจังหวัด อยู่ในระดับ A
โดยมีคะแนนดังนี
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เท่ากับ 40 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เท่ากับ 27.47 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เท่ากับ 22.70 คะแนน
รับทราบ

3.4 การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดั บพื้น ที่จังหวั ดอุ ทัย ธานี
หัวหน้าสานักงาน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดอุทัยธานี
1) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
2) การติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับ
พืนที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูป ธรรมและ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ด้วยบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพืนที่แต่ล ะจังหวัด
อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตวิถีใหม่ และแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
3) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน ที่ 13 สิงหาคม 2563 รับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่
242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
โดยให้มีอานาจหน้าที่
4) กากับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพืนที่ โดย
เริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทัน
เหตุการณ์
5) ในระดับพืนที่เขตตรวจราชการให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ก ากั บ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบแนวคิดขับ เคลื่ อ นไทยไปด้ ว ยกั น ในเขต
ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง
6) ในระดับพืนที่จังหวัด นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิด ชอบในระดับ
พืนที่จังหวัดตามที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการคาสั่งนี
7) คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้
รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ พืนที่จังหวั ด
8) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพืนที่จังหวั ด : จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
9) จังหวัดอุทัยธานีได้มีคาสั่งจังหวัดที่ 2925/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด อุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็น
ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากให้พั ฒนาก้าวไกลไปตามแนวพระราชดาริ
หัวหน้าสานักงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดอุทัยธานี สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สาน
แนวพระราชดาริจัดประชุมเตรียมการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสัง คมฐานรากให้พัฒนา
/ก้าวไกลไปตามแนว...

- 12 ก้าวไกลไปตามแนวพระราชดาริ โดยเป็นโครงการที่นาแนวพระราชด าริ “ทฤษฎี ใ หม่ ” มาเป็ น
หลักในการดาเนิ น งาน มุ่ ง ให้ ป ระชาชนพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งมี ภู มิคุ้ มกั น อั น เป็ น การพั ฒ นา
เชิงพืนที่ ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับจังหวัด 9 จังหวั ด พื นที่ ต้ น แบบ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด น่ า น
อุ ทั ย ธา นี เพชรบุ รี อุ ด รธา นี กา ฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ปั ต ตา นี ยะลา นร าธิ ว าส เมื่ อ วั น ที่
15 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม

- หลักการของการด าเนิ น การโครงการ : ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ าการด าเนิ น
โครงการ (นา/ระบบกระจายนา) ผู้ว่างงาน และกลับภูมิลาเนามีงานทา เรี ย นรู้ แ นวพระราชด าริ
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่หรือแนวพระราชดาริอื่นควบคู่ไ ปด้ ว ยกั น /สิ่ ง ที่
คาดหวัง ชาวบ้าน “พึ่งพาตนเองได้ ” และเกิ ด “ภู มิคุ้ มกั น ” ระยะเวลาด าเนิ น การ : ตุ ล าคม
2563-พฤษภาคม 2564
- หลักคิดในการดาเนินการ : ดูแลคน 2 กลุ่ม (ชาวบ้านในชุมชนชนบท/ผู้ ว่ า งงาน/พื นที่
ดาเนินการ ชุมชนขาดแคลนนา ไม่ มีร ะบบกระจายน า/รู ป แบบการพั ฒ นาเป็ น แบบปิ ด ทอง/
มีแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรหลังมีนาชัดเจน เน้นที่ความสาเร็จของโครงการ
- ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ
ส่วนราชการและอาเภอ โดยให้ผู้ที่เกี่ย วข้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษา หลั ก คิ ด กระบวนการ ขั นตอน
วิธีการ และกรอบการดาเนินงานของโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสัง คมฐานรากให้ พัฒ นา
ก้าวไกลไปตามแนวพระราชดาริอย่างละเอียด รอบคอบ ครบถ้วน และร่ ว มบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ น
การทางานให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กาหนดและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของการท างาน
ในพืนที่
- จังหวัดอุทัยธานีได้มีคาสั่งแต่ ง ตั งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการฝ่ า วิ ก ฤติ ด้ ว ยเศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานรากให้ พัฒ นาก้ า วไกลไปตามแนว
พระราชดาริระดับจังหวั ด ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ที่ 3060/2563 ลงวั น ที่ 19 ตุ ล าคม
2563 และแต่งตังคณะทางานระดั บ อ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ที่
3081-3087 ลงวันที่ 19 ตุล าคม 2563 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการท างานและประสานเชื่ อ มโยง
บูรณาการความร่วมมือ
- คณะทางานระดับอาเภอ ตามโครงการฝ่ า วิ ก ฤติ ด้ ว ยเศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานรากให้
พัฒนาก้าวไปตามพระราชดาริ ได้สารวจข้อมูลผู้ว่างงานในชุ มชน แหล่ ง น า และความต้ อ งการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหลัง มี น า เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการก าหนดพื นที่ เ ป้ า หมายเบื องต้ น
จานวน 88 แห่ง
- ขันตอนการดาเนินงานต่อไป : การประชุ มท าความเข้ า ใจโครงการฯ การถ่ า ยทอด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการนาชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ าเภอเมื องอุ ทั ยธานี จั งหวั ดอุ ทั ย ธานี
และขันตอนการเขียนแบบและถอดแบบ/การคานวณประโยชน์ที่ ป ระชาชนได้ รั บ /การคื น ข้ อ มู ล
และประเมินความพร้อมของชุมชน/การกลั่ น กรองโครงการ/การอนุ มัติ โ ครงการ และการเริ่ ม
ปรับปรุงซ่อมแซม
รับทราบ
/3.6 สรุปผลการดาเนินงาน…

- 13 3.6 สรุปผลการดาเนินงานของจิ ตอาสาพระราชทานประจาเดือ นตุ ลาคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุ ทัย ธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - จิตอาสาพัฒนา ส่วนราชการ จานวน 2 ครัง จานวน 613 คน อาเภอ จานวน 21 ครัง
จานวน 3,285 คน
- จิตอาสาเฉพาะกิจ ส่วนราชการ 3 ครัง จานวน 364 คน
- การบรรยายเรื่อง “ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ข้าราชการระดับอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อาเภอ จานวน 8 ครัง 2,370 คน
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างและจ้างเหมา (อบจ.เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล 13 แห่ง และ อบต.
49 แห่ง จานวน 15 ครัง จานวน 3,720 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ

นายแพทย์
สาธารณสุขฯ

3.7 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุน กุนยา
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัย ธานี)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ของจังหวัดอุทัยธานี ไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(PUI) สะสม 73 ราย พบเชือและรักษาหายแล้ว 1 ราย ยังคงให้ทุกภาคส่วนดาเนินการตาม
มาตรการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
3.8 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สถานการณ์ ระดั บประเทศพบผู้ ป่ วยสะสม 9,890 ราย คิ ด
เป็นอัตราป่วย 296.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบได้ทุกกลุ่มอายุ สัดส่วนพบ
ในอาชีพเกษตรสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน และรับจ้าง โดยพืนที่ที่มีอัต ราป่วยสูงสุดคือ อาเภอบ้าน
ไร่ (829 ราย) อาเภอห้วยคต 11 ราย อาเภอหนองฉาง 14 ราย อาเภอหนองขาหย่ า ง 5 ราย
อาเภอลานสัก 18 ราย อาเภอเมือง 13 ราย และอาเภอทัพทัน 9 ราย ส่วนมาตรการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่ มีการดาเนินการสอบสวนควบคุมโรคและค้นหาผู้ป่ว ยเพิ่ มเติ มในชุ มชน
มีการสารวจดัชนีลูกนายุงลาย พ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย ให้สุขศึกษาประชาชนรายครั ว เรื อ น
ประเมินสถานการณ์โรคและเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในระดั บอ าเภอ (อ าเภอบ้ านไร่
เปิด DOC เมื่อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2563) และน าประเด็ น ปั ญ หาเข้ า สู่ ก ระบวนการแก้ ไ ข
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ (พชอ.) และจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาและ
Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์

มติที่ประชุม

3.9 สถานการณ์โรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจังหวัดอุทัยธานี
รายงานสถานการณ์โรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจังหวัดอุทัยธานี ในเขตสุขภาพที่ 3
มีอัตราป่วยโรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ตังแต่ 1 ม.ค. - 15 ต.ค. 63 เท่ากับ 8.13 ต่อประชากร
แสนคน เมื่อจาแนกรายจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 3 พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชสูงสุด คือ จังหวัดก าแพงเพชร อั ต ราป่ ว ย 9.73 ต่ อ ประชากรแสนคน รองลงมาคื อ
นครสวรรค์ 8.46 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 8.28 ต่อประชากรแสนคน และ
จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 5.99 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดชัยนาท 5.71 ต่อประชากรแสนคน
ในจังหวัดอุทัยธานีพบโรคที่เกิดจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมากที่อาเภอห้วยคต ผู้ว่าราชการจั ง หวั ด
ฝากเกษตรจังหวัดนาข้อมูลไปวิเคราะห์
รับทราบ
/3.10 รายงานสถานการณ์น้า...

- 14 3.10 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัย ธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผู้อานวยการโครงการ อ่างเก็บนาทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนาใช้การ 106.72 ล้าน ลบ.ม.
ชลประทานฯ
คิดเป็นร้อยละ 74.63%
อ่างเก็บนาห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนาใช้การ 39.55 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 79.37%
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณนาใช้การได้
40.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
แก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า 7 แห่ง ความจุรวม 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมี
ปริมาณนา 16.01 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อย 71.98%
สรุป ปริมาณนาในแหล่งนาชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ความจุรวม 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณนา 186.39 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้ อ ยละ 78.02 ปริ มาณน าใช้ การได้
167.22 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75.11
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัย ธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัย ธานี )
ผู้แทนผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : บริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะมีอากาศเย็นมากขึน โดยจะมีอากาศเย็นเป็น
ระยะ ๆ กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกหนา
หลายพืนที่ สาหรับฝนจะลดลงอีก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลง
มาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๆ โดยส่วนใหญ่มีกาลังปานกลาง
ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย
สรุปเดือนนี้ : คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะสูงกว่าค่าปกติ ประมาณ 1
องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนรวมจะต่ากว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20
ข้อควรระวัง : เดือนนีมักจะมีหมอกหนาเกิดขึนในหลายพืนที ประชาชนจึงควรระมัดระวังการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทัศนวิสัยต่าขณะใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย และขอให้ ติ ด ตามข่ า วพยากรณ์
อากาศประจาวันและคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.12 พิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง ประจาปี 2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
วัฒนธรรมจังหวัด
- การทอดผ้าป่า คือ การนาสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรแก่การใช้สอยของพระสงฆ์ โดยนามาใส่
อุทัยธานี
ร่วมกันในถังหรือภาชนะอื่นใด และจะต้ อ งมี ผ้ า หนึ่ ง ผื น ส่ ว นมากนิ ย มเป็ น ผ้ า สบงหรื อ ผ้ า ขนหนู
สาหรับเช็ดตัว แล้วจะมีกิ่งไม้ปักไว้หนึ่งกิ่ง เพื่อ แสดงให้ ท ราบว่ า สิ่ ง ของนี เป็ น ผ้ า ป่ า ส าหรั บ ถวาย
พระสงฆ์ผู้มาพบเห็น เป็นการถวายโดยไม่เจาะจงว่าเป็นภิกษุรู ป หนึ่ ง รู ป ใด ซึ่ ง เหมื อ นกั บ การถวาย
สังฆทาน ผู้นาผ้าป่ามาทอดจะได้รับอานิสงส์มากกว่าการนาไปถวายพระสงฆ์รูปใดรู ป หนึ่ ง ที่ เ ป็ น การ
เจาะจง ซึ่งเรียกว่า บุคลิกทาน
/- พระราชอุทัยกวี...

มติที่ประชุม

- 15 - พระราชอุทัยกวี อดีตเจ้าคณะจัง หวั ด อุ ทั ย ธานี อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด มณี ส ถิ ต กปิ ฏ ฐาราม
พระอารามหลวง จึงนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนานีมาและชั ก ชวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ น าผ้ า ป่ า
มาทอดที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง โดยรวมและพร้อมกันในวันขึน 15 ค่ า เดื อ น 12
ของทุกปี เรียกว่า “ผ้าป่ากลางเมือง” เริ่มจัดทาตังแต่ พุท ธศั ก ราช 2498 ในแต่ ล ะปี จ ะมี จ านวน
ผ้าป่ามากถึง 400 กองเศษ และจะนิมนต์พระสงฆ์ จ ากวั ด ต่ า ง ๆ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งมารั บ ผ้ า ป่ า
พระสงฆ์รูปหนึ่งจะได้รับผ้าป่าสามถึงสี่กอง ต่อมาพระราชอุทัยกวี เห็นว่า การทอดผ้ า ป่ า กลางเมื อ ง
ในวันขึน 15 ค่า เดือน 12 ของทุก ปี ตรงกั บ วั น ลอยกระทง ชาวไทยส่ ว นใหญ่ มัก อยากไปลอย
กระทงและทอดผ้าป่าด้วย เป็นการไม่สะดวกที่จะปฏิบัติภารกิจทังสองอย่างในเวลาเดียวกัน
จึงเปลี่ ย นก าหนดการทอดผ้ า ป่ า กลางเมื อ งมาเป็ น วั น ขึ น 14 ค่ า เดื อ น 12 จ นถึ ง ปั จ จุ บั น นี
การทอดผ้าป่ากลางเมืองนี ได้ ด าเนิ น การติ ด ต่ อ กั น มาเป็ น ระยะเวลาเกื อ บ 65 ปี เป็ น งานบุ ญ
ประจาปีที่ฝังลึกประทับใจของชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง จึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็ น ประจ า
ทุกปี จวบจนถึงปัจจุบัน
- ก าหนดการพิ ธี ท อดผ้ า ป่ า กลา งเมื อ ง ประจ าปี 2563 ณ วั ด มณี ส ถิ ต กปิ ฏ ฐารา ม
พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่ มเวลา 19.00 น.
พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ลานหน้าพระปรางค์
การแต่งกาย : 1. การแต่งกาย ชุดสุภาพ โทนสีขาว สีครีม
2. กองผ้าป่า ประกอบด้วย ถังหรือภาชนะอื่ น ผ้ า สบงหรื อ ผ้ า ขนหนู ต้ น ผ้ า ป่ า หรื อ
ต้นกล้วย ไม้เสียบธนบัตร เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ และปัจจัยตามกาลังศรั ทธา
รับทราบ

3.13 พิธีทอดกฐินสามั คคี ณ วัดไก่ดิ้น อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้อานวยการสานักงาน - ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอุทัยธานี ประจาปี 2563 ณ วัดไก่ดิน
พระพุทธศาสนา ตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เวลา 08.30 น.
จังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.14 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี 1. การเตรียมการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริ ห าร พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2563 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั งแต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
การดาเนินการปี พ.ศ. 2564 การเตรียมการจัดซือจัดจ้าง ขอให้จัดทาแผนการจัดซือ
จัดจ้างและเตรียมการจัดซือจัด จ้ า งขั นตอนภายใน กรณี จั ด หาครุ ภั ณฑ์ จะต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคา สถานที่/พืนที่รองรับครุภัณฑ์ รายการค่าก่อสร้าง
จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ( TOR) แบบรู ป รายการ
รายละเอียดพัสดุที่จาเป็นต้องใช้และให้จัดหาคู่สัญญา โดยยังไม่ต้องลงนามจนกว่าจะได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ
/ผู้แทนธนาคารกรุงไทย...

- 16 ผู้แทนธนาคารกรุงไทย โครงการคนละครึ่ง ชิม ช้อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000.- บาท คุณสมบัติของผู้เข้า
จากัด (มหาชน) ร่วมโครงการ - มีบัตรประจาตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึนไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- จานวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- รัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง
- รับสิทธิไม่เกิน 150/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ชาระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.15 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนตุลาคม 2563
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

มติที่ประชุม

(รายงานโดยเอกสาร)
3.16 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยจังหวั ดอุทั ยธานี )
3.17 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์)
3.18 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานสถิติจังหวัดอุทั ยธานี)
3.19 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัย ธานี)
3.20 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัง หวัดอุทัย ธานี )
3.21 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์จังหวั ดอุทัย ธานี )
3.22 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุ ทัย ธานี)
3.23 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนกันยายน 2563
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ ทัยธานี)
3.24 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม2563
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทั ยธานี)
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4...

- 17ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

