รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายแมนรัตน
2. นายไมตรี
3. นายสมเจตน

รัตนสุคนธ
ไตรติลานันท
จงศุภวิศาลกิจ

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
4. นายพีระพล
5. นายอํานวย
6. นายณัฎฐิพล
7. นางสาวลินดาวรรณ
8. นายสมพร
9. นายชํานาญ

ตัณฑโอภาส
เกิดแกว
วงษเมธี
ธรรมาวุฒิชัย
กาญจนนิรันดร
แตงจุด
เลิศรัตน
พุทธรักษา
พัสถาน
ใชเฮ็ง
นิ่มพูลสวัสดิ์
ถึกสกุล
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
โตวสัจจา
เอี่ยมลออ
คะสันต

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

บกแกว
คงเมือง
โพธิ์เจริญ
สันตยานนท
เหลาแชม
เรืองสาตรา
บุญศรี
นันทวรพันธุ
สงหชัย

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธสัตวอุทัยธานี

10. นางเพชรรัตน
11. นายเสวก
11. พ.อ.อ.อนุชา
12. นายปญญา
13. นายสืบพงษ
14. รอยตรีประพันธ
15. นายรณรงค
16. นายสมพจน
17. นายวีรวิทย
18. นางสมพร
19. นายศุภฤกษ
20. นายโสภณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นายรัฐกรณ
22. นายเกรียงศักดิ์
23. นายอภิชัย
24. นายนุภาษ
25. นายอนันต
26. นางสาวเยาวรัตน
27. นายสันติ
28. นายชัยยุทธ
29. นายชัยวัฒน

/30. นางสุจิตรา...

-230. นางสุจิตรา
31. นางสาวนิภา
32. นายเจษดา
33. น.ส.สุภาพร
กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางสาวสมใจ

สรสิทธิ์
แจงทนงค
จันทรภาภาส
จันทรัตน

ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

มีสมบูรณ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางสาวอัญชะนี เหลี่ยมทองคํา
กระทรวงศึกษาธิการ
36. นางสิริพรรณ
37. ดร.สุชาติ
38. นายเสถียร
39. นางสาวเจนจรี
40. นายมงคลชัย
41. นายภูมิพิพัฒน
42. นางพรพิมล

พิศาลสังฆคุณ
กลัดสุข
อวมพรหม
สรอยประเสริฐ
ศรีสะอาด
ทิตโชติ
พิชญกุล

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
43. นายสุเทพ
ภูรัตนโอภา

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
44. นายพจน

สีเขม

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
45. นางศศกร
46. จ.ส.อ.ไพรัตน
47. นายรวม
48. นางสาวพินสิริ

ลออศรีสกุลไชย
ศรีศักดา
อนุเครือ
เพียรธันยการกุล

คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทยั ธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
49. พ.อ.พรชัย
50. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
51. นายพัลลภ
52. นายสุรชัย

ยอดศิรจินดา
โชคครรชิตไชย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
53. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
54. นายจิรวุฒิ
ศิริรัตน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
/55. นายสากรินทร...

-355. นายสากรินทร
56. นางสาวกัญชนะ

เพ็จเกต
ไวสาริกิจ

(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
57. นางศุภลักษณ
58. นางสาวอําไพ
59. นางวิไล
60. สิบเอกสหัส
61. นายฉัตรพิพัฒน

ศรุติรัตนวรกุล
ศรีเริงหลา
เลิศปติโกวิท
ทองสาริ
พูกัน

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
62. นายเอนก
63. นายมาโนช
64. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
อุดมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
65. นายทวีทรัพย
เขียวรัตน
66. นางสาวอริยะลักษณ สุมิระ
67. นางศศิธร
จันทราธิบดี
กระทรวงกลาโหม
68. พันเอกเพิ่มศักดิ์
69. พันเอกอนุชาติ
70. นาวาโทมานะ

ประเสริญศรี
กลิ่นฤทธิ์
พิกุล

71. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมดวง
กระทรวงยุติธรรม
72. นายนฤพนธ
73. นางสาวลดาวัลย
74. นายวิรัช
75. นายณัฐชนน

แกวเทศ
โรจนพานิช
กุลเพชรประสิทธิ์
สุนทรวิภาต

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
76. พ.ต.ต.หญิงทัศนมน ดิษเจริญ
(แทน) ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
77. นายบุญเกิด
รองแกว
พูลเพิ่มพูล

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
79. พ.ต.อ.วินัย
80. พ.ต.ท.เรืองยศ
81. พ.ต.ท.ธีระยุทธ
82. พ.ต.ท.สุรพล
83. พ.ต.ท.มนัส
84. พ.ต.ท.สมชาย
85. พ.ต.ท.อุทาน
86. พ.ต.ท.สมใจ
87. พ.ต.อ.ธนกฤษ
88. พ.ต.ท.นิรันดร
89. ร.ต.อ.ประจวบ

ออนสุวรรณกุล
คําอินทร
ใชสงา
ศรีสมาน
ปานสอน
เสวยทรง
กันเชียว
เมืองหมิ้น
พาภิรมย
นิสัยคาน
ตันจริง

(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทัพทัน
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไร
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองฉาง
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลานสัก
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหวยคต
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาบางแกรก
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองการุง
(แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตลุกดู
(แทน) ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพาณิชย
90. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
91. นายวีรวิชญ

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

78. นายมนตรี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
92. นายไพบูลย
กุลแพง
93. นายภฤศ
พุทธนบ
94. นางสาวนริกมล

สนเนียม

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
95. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัด

ภาคเอกชน
96. นางชลอ
97. นางไพลิน
98. นายพิเชษฐ

โนรี
นุยปรี
ชัยวัน

ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
99. นายนราธิป

วงษสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
/100. นางสมทรง...

-5100. นางสมทรง
101. นายชูศักดิ์
102. นางอัชรี

เอื้ออุดมศิริกุล
เลื่อมนรินทร
สาริกรรณ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
103. นางสาวพัชรี
ริมนิยกุล
สํานักงาน ป.ป.ช.
104. นางสาวณัฐกานต จันทรภู
105. นายไกรวัชร

พึงชุมชื่น

106. นางสาวสุนันทา แวนแกว

(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
3. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวางอารมณ
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
5. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
6. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายวรวิทย
2. นายประสาน
3. นางธัญญารัตน
4. นางสาวชุษณฎา
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสุบิน
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ยอแสง
ทองสุขมาก
ไตรศักดิ์สุริยันต
ขาวมะลิ
นาคยา
พัดใส
แสงสุริยา
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน)ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายแมนรัตน รัตนสุคนธ ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในที่ประชุม
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

/ระเบียบวาระที่ 1...

-6ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายไกรวัชร พึงชุมชืน่ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทยั ธานี
ตําแหนงเดิม ผูเ ชีย่ วชาญ กลุมวางแผนการสงเสริม ฝายยุทธศาสตรการสงเสริม
สายสงเสริมประกันภัยภูมิภาค
2. นางสาวสุนันทา แวนแกว ผูจ ัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัด
อุทยั ธานี ครั้งที่ 7/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว520 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
24 สิงหาคมคม 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ
ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูว าราชการจังหวัดอุทยั ธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานี ประจําเดือนสิงหาคม 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหนาสํานักงาน
สถิติเรื่องรองเรียน/รองทุกข และผลดําเนินการ รวมทั้งหมด 1,672 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ
จังหวัดอุทัยธานี 1,644 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 8 เรื่อง ขอรองเรียนดังนี้
1. รองเรียนพฤติกรรมขาราชการและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอ
บานไร
2. รองเรียนหนวยงานรัฐดําเนินโครงการโดยบุกรุกเขาไปในเขตที่ดินของเอกชน ในพื้นที่
อําเภอหนองขาหยาง
3. ขอใหตรวจสอบความแนชัดแนวเขตที่ดนิ ส.ป.ก. 4-01 ก. ในพื้นที่ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก
4. ขอใหจัดการเจรจาไกลเกลี่ยขอคืนรถยนตจากคูกรณี ซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจ สังกัด
สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง
5. รองเรียนกรณีกลาวหาผูบริหารสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอบานไร เกี่ยวของกับการ
กระทําผิดกฎหมาย
6. ขอใหตรวจสอบระบบและการบริหารเงินกองทุนของโรงเรียนพื้นที่ อ.ลานสัก
/7. รองทุกข…

-77. รองทุกขขอความชวยเหลือจากการไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่
ตําบลหนองแก อ.เมืองอุทัยธานี
8. แจงเบาะแสลักลอบเลนการพนันในพื้นที่ตําบลปาออ อ.ลานสัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สรุปสาธารณภัยหวงเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หน.สนง.ปองกันและ รายงานสถานการณเหตุสาธารณภัยชวงเดือนสิงหาคม 2561 เกิดวาตภัยในพื้นที่ จํานวน 2 หลัง
บรรเทาสาธารณภัย ทําใหบา นเรือนไดรับเสียหายบางสวน เกิดอัคคีภัย จํานวน 1 หลัง ไดรับความเสียหายทั้งหลัง
จว.อน.
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความชวยเหลือเปนที่เรียบรอยแลว สวนอุทกภัย
และภัยอื่น ๆ ไมมี
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
เกษตรและสหกรณ
โครงการภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดานเกษตร ป 2561 มี 2 แผนงาน 11 โครงการ
จว.อน.
หนวยดําเนินงาน 14 หนวยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 193,580,818.40 บาท 2 แผนงาน
แยกตามกิจกรรม เปาหมาย 193.58 ลานบาท เบิกจาย 30.60 ลานบาท คิดเปน 28.60 แยกเปน
1. จัดหา/จัดจาง วงเงิน 184.66 ลานบาท เบิกจาย 50.34 ลานบาท คิดเปน 27.84%
6 หนวยดําเนินการ
- ฝาย/แหลงน้ํา/ถนน
16 แหง
- โครงสรางพื้นฐาน
8 รายการ
- เครื่องจักร/อุปกรณ
6 รายการ
- ปจจัยการผลิต
2 รายการ
2. อบรม 11 หลักสูตร 21,336 ราย วงเงิน 8.92 ลานบาท เบิกจาย 5.04 ลานบาท คิดเปน
56.5% 13 หนวยดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 วิง่ สรางสุข เมืองพระชนกจักรี เพื่อหารายไดสมทบทุนซื้ออุปกรณและครุภัณฑทางการแพทย
อาคารผูปว ยนอกและอุบตั ิเหตุ 9 ชั้น วันที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนน้าํ เฉลิมพระเกียรติ
(บึงพระชนก) (โรงพยาบาลอุทัยธานี)
(ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี) โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดโครงการวิ่งสรางสุข เมืองพระชนกจักรี รายไดเพื่อสมทบทุนซื้อ
อุปกรณและครุภัณฑทางการแพทย อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี
วันที่ 23 กันยายน 2561 ณ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) มี 4 ประเภท คือ
1. FUN RUN วิ่งเสริมสรางสุขภาพ ระยะ 4.5 กม.
2. MINIMARATON 12 กม.
3. ประเภท VIP วิ่งไดทุกระยะทาง
/4. ประเภท FUN RUN เด็ก...

-84. ประเภท FUN RUN เด็ก
โครงการนี้เปนการเปดตัวโครงการและจะรับบริจาคตอไปอีก 6 เดือน และจะมีโครงการทอดผาปา
ประมาณเดือนมีนาคม 2562 อาคารจะสรางเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 จะเปดทําการประมาณ
กลางป 2563 จะเปนอาคารที่ทันสมัยรอรับประชาชนจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดและจังหวัดใกลเคียง
โดยทีมแพทยของโรงพยาบาลอุทัยธานี
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด
อุทยั ธานี

รับทราบ
3.6 การประชุมเหลากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
ณ ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เหลากาชาดจังหวัดจังหวัดภาค 8 มีทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบดวย กําแพงเพชร ตาก
นครสวรรค สุโขทัย และอุทัยธานี เจาภาพ 3 เดือนประชุม 1 ครั้ง ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี จะเปน
เจาภาพจัดประชุมในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด รีสอรท
ผูเขารวมประชุมประมาณ 400 คน ประกอบไปดวยคณะกรรมการ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด
ทั้ง 5 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 นาฬิกาเปนตนไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ชวงบายทีมกาชาดจะไปอําเภอลานสัก เพื่อประเมินการตั้งกิ่งกาชาดลานสัก ขอใหนายอําเภอ
ลานสักไดเตรียมความพรอมในการรับทีมกาชาด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีไดขอตั้งกิ่งกาชาดไว

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวยอนรอยจังหวัดอุทัยธานี ระหวางวันที่
15-16 กันยายน 2561 ณ วัดอุโปสถาราม ลําน้าํ สะแกกรัง อําเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี
ผอ.สนง.ททท.สนง.อน./ งานโครงการตามรอยเสด็จประพาสตนและยอนรอยประวัติศาสตรระหวางวันที่
ประธานหอการคา 15-16 กันยายน 2561 ณ วัดอุโปสถาราม ลําน้ําสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
จว.อน.
โดยจัดแถลงขาว “ตามรอยเสด็จประพาสตนและยอนรอยประวัติศาสตร” ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
ณ วัดอุโปสถาราม ลําน้ําสะแกกรัง อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี เริ่มเวลา 17.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.8 มหกรรมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทยั ธานี
วันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 09.00 - 20.00 น.
ผูแทนพัฒนาการ แวะ ชม ชิม ชอป ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายในงานพบกับเสนห ภูมิปญญา
จังหวัดอุทยั ธานี วิถิชีวิต วัฒนธรรมของ 35 หมูบาน “แองเล็ก...เช็คอิน” รวมทั้งสิ้นคา OTOP ที่มีชื่อเสียงของ
อุทัยธานี พรอมกิจกรรมเจรจาธุรกิจรวมชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานรวมสนุกกับ
กิจกรรม ลดแลกแจก แถม และลุนรับโชค พิเศษสุด มินิคอนเสิรตจากศิลปนคนดังทุกวัน 18.00 น.
พิธีเปดวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนหัวหนาสวนราชการ แขกผูมีเกียรติและ
สื่อมวลชนรับของที่ระลึก
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4...

-9ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
เปาหมายการเบิกจาย
งบประจํา 89.9% งบลงทุน 79.2% ภาพรวม 83.6%
ผลการดําเนินงาน Q4 ไตรมาสที่ 4
งบประจํา เปาหมาย รอยละ 98.36 ผลการดําเนินงาน 89.98
งบลงทุน เปาหมาย รอยละ 88.00 ผลการดําเนินงาน 79.18
ภาพรวม เปาหมาย รอยละ 96.00 ผลการดําเนินงาน 83.59
ระเบียบที่สําคัญการเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนสิงหาคม 2561
5.2 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนกันยายน 2561
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
5.3 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
5.4 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
5.5 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
5.6 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.7 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.8 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
5.9 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
5.10 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2)
5.11 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
/5.12 1) รายงานผลการปฏิบัติงาน…

- 10 5.12 1) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561
2) โครงการ “ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม”
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
5.13 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
5.14 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
5.15 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี เลิกประชุมฯ เวลา 10.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

