รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายณรงค
2. นายพยนต

รักรอย
อัศวพิชยนต

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
3. นายสุรพล
4. นางสาวอัญชลี
5. นางศุภลักษณ
6. นางสาวบุญตา
7. นายสมพร
8. นายชํานาญ
9. นางสาวมยุรีย
10. นายบุญธรรม
11. พ.อ.อ.อนุชา
12. นายรังสรรค
13. นายอาคม
14. นายชัยวัฒน
15. นายสิทธิชัย
16. นายสมพจน
17. นายกิตวิชัย
18. นายเสวก
19. นางสาวมนัญญา
20. นายโสภณ

วงศสุขพิศาล
นาคยา
แกวมณี
กันโต
กาญจนนิรันดร
แตงจุด
หนองกาวี
ทองพิจิตร
พัสถาน
วัฒนพานิช
แยมนวล
พงษบุญ
เทพภูษา
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
ไทยเศรษฐ
คะสันต

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นายรัฐกรณ
22. นายชนมสวัสดิ์
23. นายเอกพงษ
24. นายนุภาษ
25. นายอนันต
26. นางสาวเยาวรัตน
27. นายสันติ
28. นายบุญเลิศ
29. นายนรชัย
30. นายประสิทธิ์
31. นางสาวนิภา
32. นางกชพร

บกแกว
ทองโพธิ์งาม
บุญมา
สันตยานนท
เหลาแชม
เรืองสาตรา
บุญศรี
บุบผากอง
สหวิศิษฐ
นิยมไทย
แจงทนงค
อินบัว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
รกท.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
/กระทรวงอุตสาหกรรม...
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33. นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
34. นายชัชชัย
เกษจุโลม
กระทรวงศึกษาธิการ
35. นายศักดา
แสงทอง
36. นายประสพชัย
ชาญธัญญกรณ
37. จ.ส.อ.พันธศักดิ์ นาคยา
38. นายมงคลชัย
ศรีสะอาด
39. นายปรีชา
การัก
40. นางพรพิมล
พิชญกุล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
41. นายสุเทพ
ภูรัตนโอภา
กระทรวงวัฒนธรรม
42. นางประภัสสร
ตรีศิลา
กระทรวงการคลัง
43. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
44. นางสาวพรทิพย เสนะโห
45. นายรวม
อนุเครือ
46. นางไพบูลย
พจนรุงวกุล
47. นายไกรวัชร
พึงชุมชื่น

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

แวนแกว

คลังจังหวัดอุทยั ธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
49. พันเอกพรชัย
50. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รองผูอํานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
51. นายทวีป
52. นายสุรศักดิ์

สมัครการไถ
มีวันเนียง

(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

48. นางสาวสุนันทา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
53. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
54. นายจิรวุฒิ
ศิริรัตน
55. นางสายสุณี
อินทะวงษ
56. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงแรงงาน...
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57. นางสาวอินทภรณ
58. นางสาวอําไพ
59. นางวิไล
60. สิบเอกสหัส
61. นางสมพร

อยูสุข
ศรีเริงหลา
เลิศปติโกวิท
ทองสาริ
ขันติโชติ

(แทน) แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
62. นายเอนก
63. นายมาโนช
64. นายณรงค

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
กัลปพฤกษ

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
65. นายทวีทรัพย
เขียวรัตน
66. นางสาวกรรณิการ แมนเลขา
67. นางศศิธร
จันทราธิบดี
กระทรวงกลาโหม
68. พันเอกเพิ่มศักดิ์
69. พันเอกวสันต
70. พันโทราชัน
71. น.ท.อนุชา

ประเสริฐศรี
มั่นสุม
เริงเกษตรกิจ
อาจวงษ

กระทรวงยุติธรรม
72. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
73. นางสาวลดาวัลย โรจนพานิช
74. นางสาวพีรภรณ
75. นายกวียุทธ

เพ็ชรวรี
พรหมชาวนา

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

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
76. นายพิทักษ
ค่ําอุน
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
77. นายอิสรภาพ
คงมีทรัพย
78. นายสุริยา

แกวบัวดี

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
/สํานักงานตํารวจแหงชาติ...
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79. พล.ต.อ.ชูศักดิ์
80. พ.ต.อ.สาโรจน
81. พ.ต.อ.สุภัค
82. พ.ต.ท.ณรงเวทย
83. พ.ต.อ.ไพสิฐ
84. พ.ต.อ.โกศล
85. พ.ต.อ.อดุล
86. พ.ต.อ.สรวิชญ
87. พ.ต.ท.พีรเดช
88. พ.ต.อ.พีระศักดิ์
89. พ.ต.อ.วชินนท
90. พ.ต.อ.สาทิตย
91. พ.ต.ต.อุกฤษฎ

พนัสอัมพร
พิมพคุณากร
วงษสวัสดิ์
พอพวง
แกวจรัส
ใจเพ็ชรดี
เจริญคุณวิวัฎ
บัวกลิ่น
แกวดํารง
สุทธิสวรรค
รัตนวิศิษฐ
ศรีหมื่นไวย
ไชยคุณ

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

กระทรวงพาณิชย
92. นางสาววันดี

ขําออน

(แทน) พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
93. นางชนิสา

ทองทิพยรัตน

(แทน) พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
94. นางจินตนา
ทองจันทร
95. นายอานนท
พิทักษธํารง
ธนาคารสมอง
96. นายนิพนธ
ภาคเอกชน
97. นางชลอ
รัฐวิสาหกิจ
98. นายนราธิป
99. นายเฉลิมพันธ
100. นายวิชา

บูรณะเรศน

ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุทัยธานี

โนรี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

วงษสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี

บัวไสว
สุพรรณแสง

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
101. นายวีรวัฒ
แกวพินิจ
สํานักงาน ป.ป.ช.
102. นางสาวจตุพร

(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

พูลแกว

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี
/ผูไมมาประชุม...

-5ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
2. สถิติจังหวัดอุทัยธานี
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
4. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
5. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
6. ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานอุทัยธานี
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
8. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
9. ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
10. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
11. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
12. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นางธัญญารัตน
ไตรศักดิ์สุริยันต เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
2. นางสาวชุษณฎา
ขาวมะลิ
ผูอํานวยกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
3. นายสันต
กองสมบัติ
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. นางวารี
งามดีเจริญ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุ มพร อมแล ว นายณรงค รั กร อ ย ผู ว าราชการจั งหวั ด อุทัย ธานี ประธานในที่ป ระชุ ม
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระกอนประชุม
1. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. พ.ต.ต.อุกฤษฎ ไชยคุณ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม สารวัตรฝายสงกําลังบํารุง กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
2. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจตรวจเงินเขาเมือง ภาค 5
2. ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่ใหม
1. นายสุเทพ ภูรัตนโอภา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ขอบคุณหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ซึ่งเปนเจาของพื้นในระดับอําเภอที่มีความตั้งใจ
ในการทํางานรวมกับ กกต. ในการเดินและเคาะตามประตูบานประชาชน เพื่อรณรงคใหผูมีสิทธิ์
ในการเลือกตั้งไปใชสิทธิ์ จํานวนเปอรเซ็นตมากวา 8 ปที่แลว คือ 4 กรกฎาคม 2554 ถือวา
ในพื้นที่ทํางานพยายามทํางานเชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิ์มากขึ้น จังหวัดอุทัยธานีจํานวน
ผูใชสิทธิ์สูงกวาเกณฑมาตรฐานของประเทศ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/รองผูวาราชการจังหวัด ...

-6รองผูวาราชการจังหวัด 1) พระราชพิธีอภิเษกน้ํากับภารกิจ รวมทั้งงบประมาณที่ตองใชจาย
(นายพยนตฯ)
- งบประมาณที่ตองใชจายใหดําเนินการตามงบประมาณปกติ พระราชพิธีอภิเษกน้ํา
เปนสวนหนึ่งของพิธีบรมราชาภิเษก การจัดงานอภิเษกน้ําในเดือนเมษายน สวนพิธีบรมราชาภิเษก
จัดในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการแจงใหขาราชการ และประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง
ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ไดมีการแจงวา ใหมีการเตรียมสถานที่ราชการ
จะตองประดับธงตราสัญลักษณ จัดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2562
เทศบาลเมืองอุทัยธานีประดับตามเสนทางโดยเฉพาะที่วัดทุงแกว สวนวัดขุมทรัพยจะเปน
ในสวนของอําเภอเมืองอุทัยธานีและองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
2) เทศกาลสงกรานต
- งานสงกรานตมีวันหยุดติดตอ 5 วัน จังหวัดอุทัยธานีมีการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง 7 วันอันตราย
การบังคับใชกฎหมาย มีความหวงใยพี่นองประชาชนในเรื่องของการดื่มสุราขณะเลนน้ําสงกรานต
อาจทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทได ดังนั้น จึงขอใหหัวหนาสวนราชการไดเตือนผูใตบังคับบัญชา
ในเรื่องของการดื่มสุราแลวขับขี่รถจักรยานยนต รถยนต ใหระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว1399 ลงวันที่
21 มีนาคม 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
25 มีนาคม 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมีนาคม 2562 นําเสนอโดยวีดีทัศน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
1. วันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.
1) การจัดงานพิธีวนั ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
- ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด
สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน พรอมกัน ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
การแตงกาย : ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ทหาร ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ
สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
/2) พิธีวนั ขาราชการพลเรือน...

-72) พิธีวนั ขาราชการพลเรือน
3) พิธีมอบโลที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุนไอรัก พระราชทาน
4) พิธีบวงสรวงการจัดการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
ณ บริเวณเวทีการแสดง แสง สี เสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 09.30 น. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด นักแสดง
พรอมกัน ณ บริเวณเวทีการแสดงแสงสีเสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
การแตงกาย : ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ทหาร ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ
สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
2. วันจันทรที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 18.45 น.
พิธีเปดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจําป 2562
ณ เวทีแสดงแสง สี เสียง สนามกีฬาจังหวัดอุทยั ธานี
- ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด สโมสร สมาคม มูลนิธิ ชมรม
และประชาชนทุกหมูเหลา พรอมกัน ณ บริเวณเวทีแสดงแสง สี เสียง ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
การแตงกาย : ชุดผาไทย โทนสีเหลือง
3. วันเสารที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.45 น. ฤกษตกั น้ําเวลา 11.52 นาที
1) การจัดงานพิธีวนั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
- ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด สโมสร สมาคม มูลนิธิ ชมรม
และประชาชนทุกหมูเหลา พรอมกัน ณ บริเวณลานพลับพลาสมเด็จพระปฐมบรมมหาชน
2) เวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวง สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
การแตงกาย : ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ทหาร ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ
สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
3) เวลา 09.30 น. พิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิส์ ิทธิ์ ณ สระน้าํ มนตศักดิ์สิทธิ์
วัดมณีสถิตกปฏฐาราม (วัดทุงแกว) พระอารามหลวง ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี ผูรวมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์พรอมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
4) เวลา 09.30 น. พลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้าํ ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณแมนา้ํ สะแกกรัง
หนาวัดขุมทรัพย ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ผูรวมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์พรอมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง

/4. วันจันทรท…ี่

มติที่ประชุม
ผอ.พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด

มติที่ประชุม

-84. วันจันทรที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทําน้ําอภิเษก เวลา 15.00 น.
ณ พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม (วัดทุงแกว) พระอารามหลวง ตําบลอุทัยใหม
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก
การแตงกาย : ขาราชการ
เครื่องแบบเต็มยศ ไมสวมหมวก
ขาราชการทหาร ตํารวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวก พรอมกระบี่ ถุงมือ
ประชาชนทั่วไป
ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
5. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก
ณ พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม (วัดทุง แกว) พระอารามหลวง ตําบลอุทัยใหม
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ
เครื่องแบบเต็มยศ ไมสวมหมวก
ขาราชการทหาร ตํารวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวก พรอมกระบี่ ถุงมือ
ประชาชนทั่วไป
ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
รับทราบ
3.3 (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี)
- การจัดพิธีทําน้ําอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม ในวันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 15.00 น. พระสงฆทรงสมณศักดิ์ จํานวน 30 รูป จะเจริญพระพุทธมนตและขณะเดียวกัน
จะมีพระสงฆเถราจารย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 5 รูป จะนั่งเจริญจิตภาวนาในการเษกน้ํา พรอมกันนั้น
พระสงฆอีกชุดหนึ่งสวดภาณวาร จํานวน 3 ชุด ชุดละ 4 รูป สวดขามถึงวันใหม
- วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. จะมีพิธีดับเทียนชัย พระสงฆ จํานวน 30 รูป
เจริญพระพุทธมนตดับเทียนชัย ถวายจตุปจจัย ถวายอาหารเพลแดพระสงฆ เสร็จพิธีสงฆใน
เวลา 12.00 น. ตอจากนั้นเปนพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําเปนพิธีพราหมณ ตั้งแตเวลา 12.00 น.
ในพระอุโบสถ ซึ่งรายละเอียดตามที่กําหนด
รับทราบ

3.4 (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
วัฒนธรรมจังหวัด
- การแตงกายในพิธีการจัดทําน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขาราชการโดยทั่วไปชุดสีกากี คอแบะและคอเชิ้ต สําหรับรับเสด็จฯ เปนทางการ
สวนชุดปกติขาวจะใชในวันที่ 6 เมษายน 2562 สวนวันที่ 8 และ วันที่ 9 เมษายน 2562
ชุดเต็มยศทั้งหญิงและชาย กางเกงและกระโปรง สีดํา ทรงผมโดยเฉพาะผูหญิงผมยาว
ใหเก็บปลายผมโดยใชเน็ตที่เปนโบวผูกใหเรียบรอย กระโปรงตองคลุมเขาและใสถุงนองดวย
นายกเหลากาชาดจังหวัดและรองนายกเหลากาชาด จะตองแตงกายดวยชุดจิตรดาสีเหลือง
มติที่ประชุม
รับทราบ

รก.ทองถิ่น
จังหวัด

3.5 (สํานักงานสงเสริมการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2562
เปนตนไป โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
/1. กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที.่ ..

มติที่ประชุม

-91. กรณีเกิดสาธารณภั ยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมว าจะมีการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดํ าเนิ น การชว ยเหลื อประชาชนในเบื้ องตน โดยฉับ พลัน ทันที เพื่อการดํารงชี พ หรื อ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย ในการชวยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
และมีความจําเปนตองชวยเหลือเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัยกําหนดเปน 2 กรณี
คือ กรณีที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รายงานอํ า เภอ หรื อ จั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่ อ พิ จ ารณานํ า เงิ น ทดรองราชการเพื่ อ การช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัย และกรณีที่ไมไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พื้นที่เกิดภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ โดย
ไมเกินหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ
2. กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ในการชวยเหลือประชาชน ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจําเปน เหมาะสม
ทั้งนี้ ไมเกินอัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
3. การแกไขระเบีย บนี้ เป นการเพิ่มเติมดานการช วยเหลือเกษตรกรผู มีร ายได นอย โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหาเรื่องแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร ทั้งในดานการจัดหาหรือปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร หรือใหการสนับสนุน
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ํา ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
สนั บ สนุ น ด า นการเกษตร และค าใช จ ายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข องตามที่ กระทรวงมหาดไทยกํา หนด
โดยการช ว ยเหลื อ เกษตรกรผู มี ร ายได น อ ย ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พิ จ ารณาใช จ า ย
งบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และระเบียบที่สําคัญ (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่
25 มีนาคม 2562
เปาหมายการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาหมาย
ประจํา
ลงทุน
ภาพรวม
ไตรมาสที่ 1
36.0
20.0
32.0
ไตรมาสที่ 2
57.0
45.0
54.0
ไตรมาสที่ 3
80.0
65.0
77.0
ไตรมาสที่ 4
100.0
100.0
100.0
ลําดับที่ผลการเบิกจายของจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจาย-ภาพรวม (Area) ลําดับที่ 4 ผลการเบิกจาย-ภาพรวม (Function) ลําดับที่ 26
จังหวัดอุทัยธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ – รายจายประจํา จํานวน 683.0 ลานบาท เบิกจาย
คิดเปนรอย 61.1% รายจายลงทุน จํานวน 1,729.8 ลานบาท เบิกจายคิดเปนรอยละ 40.2%
รายจายภาพรวม จํานวน 2,566.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.0%
/ผลการเบิกจาย-ภาพรวม...

มติที่ประชุม

- 10 ผลการเบิกจาย-ภาพรวม (รายกระทรวง) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ลําดับที่รายกระทรวง ( 5 ลําดับ)
1. กระทรวงดิจิทัล
เบิกจาย
รอยละ 74.97
2. กระทรวงกลาโหม
เบิกจาย
รอยละ 70.51
3. กระทรวงคมนาคม
เบิกจาย
รอยละ 67.78
4. กระทรวงการคลัง
เบิกจาย
รอยละ 66.13
5. กระทรวงยุติธรรม
เบิกจาย
รอยละ 65.38
ผลการเบิกจาย-ลงทุน (รายกระทรวง) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ลําดับที่รายกระทรวง ( 6 ลําดับ)
1. กระทรวงการคลัง
เบิกจาย
รอยละ 100
2. กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
เบิกจาย
รอยละ 100
3. กระทรวงพลังงาน
เบิกจาย
รอยละ 100
4. กระทรวงพาณิชย
เบิกจาย
รอยละ 100
5. กระทรวงยุติธรรม
เบิกจาย
รอยละ 100
6. กระทรวงวัฒนธรรม
เบิกจาย
รอยละ 100
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนเมษายน 2562
5.2 (ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
5.3 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.4 (สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
- ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนมีนาคม 2562
5.5 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.6 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.7 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.8 (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.9 (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.10 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 - 20 มีนาคม 2562
/5.11 (สํานักงานเกษตรและสหกรณ…

มติที่ประชุม

- 11 5.11 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.12 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.13 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมีนาคม 2562
5.14 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี/สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

