รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 4/2561
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายแมนรัตน
2. นายสมเจตน

รัตนสุคนธ
จงศุภวิศาลกิจ

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
3. นายพีระพล
4. นายอํานวย
5. นางศุภลักษณ
6. นางสาวลินดาวรรณ
7. นายสมพร
8. นายชํานาญ

ตัณฑโอภาส
เกิดแกว
แกวมณี
ธรรมาวุฒิชัย
กาญจนนิรันดร
แตงจุด

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุทัยธานี
ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
นายอําเภอทัพทัน
(แทน) นายอําเภอบานไร
นายอําเภอลานสัก
(แทน) นายอําเภอสวางอารมณ
นายอําเภอหนองขาหยาง
นายอําเภอหนองฉาง
นายอําเภอหวยคต
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

9. นางเพชรรัตน
10. นายเสวก
11. นายอนุชา
12. นายวรเชษฐ
13. นายจักรพงษ
14. น.ส.จรัสศรี
15. นายรณรงค
16. นายสมพจน
17. นายวีรวิทย
18. นายโสภณ
19. นางธมนพัณณ
20. นายศุภฤกษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. น.ส.เพ็ญวิภา
22. นายอัคนีวุธ
23. นายเอกพงษ
24. นายวิรัช
25. นายอนันต
26. นางสาวเยาวรัตน
27. นายกฤษฏิชนม
28. นายทวีสิทธิ์
29. นางสาวนิภา
30. นายเจษดา

เลิศรัตน
พุทธรักษา
พัสถาน
ฉายอภิรักษ
รัชนีกุล
ชังชั่ว
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
คะสันต
ตันตินิธิพงษ
เอี่ยมละออ
เรืองนิคม
กลับนวม
บุญมา
ฉายาประเสริฐ
เหลาแชม
เรืองสาตรา
สายสวรรค
ชัยรัตน
แจงทนงค
จันทรภาภาส

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
/น.ส.สุภาพร...

-231. น.ส.สุภาพร
กระทรวงอุตสาหกรรม
32. นางสาวสมใจ

(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
มีสมบูรณ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
33. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
34. นายรณชัย
35. นายบรรพต
36. นางเกล็ดดาว
37. นายวรายุธ
38. นางอุทัยวรรณ
39. นายภูมินิวัฒน
40. นายอํานาจ
41. นายจิณาวัฒน

ทัดชอมวง
เหมือนทอง
สุวรรณมาตร
โกณที
โพธิ์กระจาง
นิตโชติ
พันธุเขียน
โคมบัว

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
42. นายสุทธิชัย
อิงคยะกุล

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
43. นายพจน

สีเขม

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
44. นางศศกร
45. จ.ส.อ.ไพรัตน
46. นายรวม
47. นายผณินทร

ลออศรีสกุลไชย
ศรีศักดา
อนุเครือ
สุวรรณประทีป

คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
48. พ.อ.พรชัย
49. น.ส.กรุณา

นพรัตน
จันทรจินดา

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
50. นายพัลลภ
51. น.ส.รัตนา

ยอดศิรจินดา
ตรีสุทธาชีพ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
52. นายเรืองศักดิ์
เยื่อใย
53. นางสายสุณี
54. นางสาวพรพิมล

อินทะวงษ
เพ็ญสุข

(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...

-3กระทรวงแรงงาน
55. นายเฉลิมพล
56. นางสาวสุนัน
57. นางวิไล
58. นางธนพร
59. นางสมพร

เนียมสกุล
เพชรชู
เลิศปติโกวิท
สุวรรณโณ
ชันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
60. นายเอนก
61. นายมาโนช
62. นายณรงค

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
กัลปพฤกษ

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
63. นายทวีทรัพย
64. นายสมชาย
65. นางศศิธร

เขียวรัตน
แกวสิงห
จันทราธิบดี

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงกลาโหม
66. พ.อ.ชัยรัช

ยิ้มทิม

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

67. จ.ส.อ.โชคชัย
68. พันเอกเดชไชย

จันทวงศ
บุญโสม

69. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมดวง
กระทรวงยุติธรรม
70. นายนฤพนธ
71. นางสาวลดาวัลย
72. นายวิรัช
73. นายมนูญ

แกวเทศ
โรจนพานิช
กุลเพชรประสิทธิ์
ทองผุด

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
74. นายสุรพงษ
ธนสังขนุชิต
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
75. นายบุญเกิด
รองแกว
76. นายธานี

วงศนาค

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
/สํานักงาน...

-4สํานักงานตํารวจแหงชาติ
77. พ.ต.อ.นิกร
78. พ.ต.ท.จารุวัตร
79. พ.ต.อ.เดชาวุธ
80. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
81. พ.ต.อ.ไพสิฐ
82. พ.ต.อ.อดุล
83. พ.ต.ท.สมชาย
84. พ.ต.อ.ธวัช
85. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
86. พ.ต.ท.สุบิน
87. พ.ต.อ.สาทิตย

เข็มทอง
สิงหศรีชัย
พุทธิมา
สิงหไกร
แกวจรัส
เจริญคุณวิวัฎ
เสวยทรง
ตุนคําแดง
ปนทอง
ไกรศรี
ศรีหมื่นไวย

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

กระทรวงพาณิชย
88. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
89. นางชนิสา

ทองทิพยรัตน

(แทน) พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
90. นางจินตนา
ทองจันทร
91. นายภฤศ
พุทธนบ
92. นางสาวพรภิมล

กันเนียม

(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
93. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
94. นางชลอ
95. นายพิเชษฐ

โนรี
ชัยวัน

ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
96. นายนราธิป

วงษสุวรรณ

ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี

97. นายจักรพ
98. นายประสาท
99. นายวิชา

นิคมขํา
ทองบุตร
สุพรรณแสง

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
100. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ

ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงาน…
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101. นางสาวจตุพร

พูลแกว

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. นายไมตรี ไตรติลานันท รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
2. ผูอํานวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
3. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
4. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
6. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลานสัก
7. ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี
8. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
10. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
11. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายวรวิทย
2. นายประสาน
3. นางธัญญารัตน
4. นางสาวชุษณฎา
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ยอแสง
ทองสุขมาก
ไตรศักดิ์สุริยันต
ขาวมะลิ
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อ ที่ป ระชุ มพร อ มแล ว นายแมนรั ต น รั ต นสุ คนธ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ทัย ธานี ทํ าหน าที่ เ ป น
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
พิธกี ารกอนระเบียบวาระ
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกบคุ คลผูประพฤติตน ดวยความซื่อสัตย สุจริตและมีนา้ํ ใจ
จํานวน 1 ราย คือ นายวันเพ็ง โกฏิเกต (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายทวีทรัพย เขียวรัตน อัยการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหบุรี
/2. นายสมชาย...
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มติทปี่ ระชุม

2. นายสมชาย แกวสิงห อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 6
รักษาการในตําแหนงอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุทัยธานี
3. นางศศิธร จันทราธิบดี อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
4. นางศุภลักษณ แกวมณี พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค
5. นายธานี วงศนาค หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไมชํานาญการ สวนอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่ 14
(จังหวัดตาก)
6. พ.ต.อ.สาทิตย ศรีหมื่นไวย ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตลุกดู
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่ใหม
1. นายจักรพงษ รัชนีกลุ นายอําเภอลานสัก
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
2. นายอดิเรก อุน โอสถ นายอําเภอบานไร
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
3. นายสุทธิชยั อิงคยะกุล ผูอ ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทยั ธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 12 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว362 ลงวันที่
11 เมษายน 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
23 เมษายน 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 นําเสนอผลการปฏิบัตงิ านของผูว า ราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานี ประจําเดือนเมษายน 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 สรุปผล…
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ประธาน

หน.สนจ.

มติที่ประชุม

3.2 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สถิติเรื่องรองเรียน รองทุกข และผลดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
เปดศูนยฯ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 รวมทั้งหมด 1,534 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ
1,521 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 13 เรื่อง คิดเปน 99.15% 13 เรื่อง เปนเรื่อง
รองเรียนที่เกิดขึ้นในป 2561 สําหรับการบริการใหคําปรึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 จํานวน 18 เรื่อง ดังนี้
กรณีพิพาทในที่ดิน จํานวน 6 เรื่อง กรณีปรึกษาดานขอกฎหมาย จํานวน 8 เรื่อง
กรณีแนะนําใหความชวยเหลือตาง ๆ จํานวน 4 เรื่อง สวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ
13 เรื่อง แยกเปนประเภทดังนี้
ประเภทปญหาความเดือนรอน จํานวน 2 เรื่อง
ประเภทรองเรียนหนวยงานรัฐ/เจาหนาที่รัฐ จํานวน 5 เรื่อง
ประเภทปญหาที่ดิน จํานวน 2 เรื่อง
ประเภทขอความชวยเหลือ จํานวน 4 เรื่อง
ซึ่งทั้ง 13 เรื่อง ศูนยดํารงธรรมไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพิจารณาตางๆ
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการของ 12 สวนราชการ และอําเภอ 3 อําเภอ ที่ยังไมไดขอยุติ
ปญหาความเดือดรอน จํานวน 2 เรื่อง สวนราชการหากดําเนินการแลว ขอใหแจง
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานีทราบ เมื่อดําเนินการแลวจะไดยุติเรื่อง
รองเรียนหนวยงานของรัฐ/เจาหนาที่ จํานวน 5 เรื่อง ตองชัดเจนวา รองเรียนเรื่องอะไร
ขอใหสวนราชการดําเนินการตอบกลับมา ครั้งหนาขอใหศูนยดํารงธรรมแจงใหชัดเจนวา ไดแจง
สวนราชการไปเมื่อไร ประชุมครั้งหนาขอใหใสมาใหชัดเจน แจงครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
เพื่อจะไดมาติดตามในการประชุมครั้งตอไป จะไดทราบวาถึงความเคลื่อนไหว ติดตามหรือไมอยางไร
ผลการดําเนินการ ความคืบหนาการดําเนินการกอสราง แกไข ปรับปรุง สะพานขามหวย
ขุนแกว ในพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลทองหลาง อําเภอหวยคต ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ซึ่งศูนยดํารงธรรมฯ ได
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ อบจ. ทองถิ่น และสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดรับจะ
เปนออกแบบ ประมาณราคาตาง ๆ จังหวัดก็ไดรายงานใหองคมนตรีทราบตามลําดับ เหตุที่ชา
ทาง อบจ.แจงวา ติดขัดตรงอํานาจหนาที่
รับทราบ

3.3 สรุปผลการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2561
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
ประธาน
จังหวัดอุทัยธานีตั้งเปาผูเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่
11-17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน ไมเกิน 2 ราย แตป 2561 มีผูเสียชีวิต 7 ราย
รัฐบาลจะใหจังหวัดอุทัยธานีเปนจังหวัดแรกในการนํารองลดอุบัติเหตุอุบัติภัยใน 3 เดือนตอไป
หน.สนง.ปภ.จว.อน.
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหลังชวงเทศกาลสงกรานตจังหวัดอุทัยธานีมีนโยบาย
ในการดําเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 รณรงคการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธรณรงคใหผูใชรถ ใชถนน ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีผูกระทําความผิดจะทําการ
วากลาวตักเตือน
/ระยะที่ 2…
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มติที่ประชุม

ระยะที่ 2 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 เปนตนไป หากมีผูกระทําผิดเจาหนาที่ตํารวจจะ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
ในชวงระยะเวลาปกติจะเริ่มตั้งแตพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 เปนตนไป ซึ่งจะประสาน
สวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องวัน เวลา ตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และระเบียบทีส่ าํ คัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
เปาหมายการเบิกจาย
งบประจํา 77% งบลงทุน 65.11% ภาพรวม 74.29%
งบประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 888.8 ลานบาท สามารถเบิกจายได คิดเปน
รอยละ 62.43
งบลงทุน ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,438.6 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 51.49
ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,327.3 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 55.67
สถานการกอหนี้ผูกพัน – ลงทุน
กอหนี้ผูกพันแลว 98.59%
ยังไมกอหนี้ 1.41%
งบพัฒนาจังหวัด (งบภาค)
5.91 ลานบาท
งบสวนราชการ
14.40 ลานบาท
รวมทั้งสิน้
20.31 ลานบาท
งบลงทุนสิ้นไตรมาสที่ 2 เบิกจายรอยละ 49.91 เปาหมายตั้งไวที่ 43.11 อยูในลําดับที่ 11
ของประเทศ ซึ่งไตรมาสที่ 1 จังหวัดอุทัยธานีอยูในลําดับที่ 61
เปาหมายเบิกจายสําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
งบประจํา รอยละ 77
งบลงทุน รอยละ 65.11
ภาพรวม รอยละ 42.29
ขณะนี้งบของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีไดลําดับที่ 1 งบของสวนราชการไดลําดับที่ 14
และจะใชบัตรประชาชนตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เปนตนไปในการติดตอกับโรงพยาบาล
ในกรณีที่พบแพทย ไมใชการยกเลิกเบิกจายตรง แตเปนการอํานวยความสะดวกจากเดิมที่ตอง
ลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือไวกอน
ผอ.โรงพยาบาล
ขาราชการทั่วไปจะยกเลิกระบบสแกนนิ้วมือ ใหถือบัตรประชาชนสามารถรับบริการไดทันที
อุทยั ธานี
จะสะดวกขึ้น ยกเวนสวนทองถิ่นตองใชระบบสแกนนิ้วมือกอน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-9ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
5.2 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
5.3 ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทยั ธานี ประจําเดือนเมษายน 2561
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.4 ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจงั หวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
5.5 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี
ระหวางวันที่ 21 มีนาคม 2561 - 21 เมษายน 2561
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
5.6 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน 2561
(สํานักงานเกษตรและสหกรณหวัดอุทัยธานี)
5.7 1) งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมมหาชนก ประจําป 2561 จังหวัดอุทัยธานี
2) ขาวประชาสัมพันธสาํ นักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนเมษายน 2561
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
5.8 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน 2561
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
5.9 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน 2561
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี)
5.10 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน 2561
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
5.11 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน 2561
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถามี)
รอง ผอ.รมน.จว.อน. 1. การเชิญหัวหนาสวนราชการเปนประธานในพิธีของหนวยงานราชการนั้น ๆ ขอความ
รวมมือวา ควรเชิญหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เปนผูบังคับบัญชาชั้นสูงเปนประธาน
ในพิธี เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและไมหมิ่นเหมตอการปฏิบัติที่ไมถูกตอง ในหวงที่ผานมามีการ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ขอใหพิจารณาในการเชิญประธานในพิธี หากเปนหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงในจังหวัดจะเปนการดี
2. ปายประชาสัมพันธหรือปายเชิญชวนที่ติดตั้งอยูริมถนน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอใหถอนการติดตั้ง และจัดเก็บใหเรียบรอย
3. เรื่องรองเรียนผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดที่ รมน.รวมติดตามดวย หากมีขอยุติหรือ
มีขอ หารือในที่ประชุมเพื่อดําเนินการตอ ขอใหแจง รมน.ทราบดวย
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มติทปี่ ระชุม

4. เรื่องความมั่นคง การพนันในพื้นที่ทมี่ ีการรองเรียน หากอยูในพื้นที่ใด และมีการปดลอม
ตรวจคนโดยกองกําลังก็ตองขอความรวมมือหนวยงานในพื้นที่ดวย
รับทราบ

ประธาน

สถานที่ราชการ หนวยงาน รวมทั้งโรงเรียน หรือวัด อําเภอ ขอใหสวนราชการและอําเภอ
ชวยดู หากมีปายประชาสัมพันธหรือจะเปนพระบรมฉายาลักษณ โตะหมูบูชา หรือแพรผาตาง ๆ
ธงชาติ ธงประจําพระองค ที่หมดภารกิจแลว ใหจัดเก็บกลับไปรักษา อยาใหปรากฏภาพที่ไมบังควร

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เลิกประชุมฯ เวลา 10.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

