รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. รอยโท ทศพล
2. นายพยนต

ไชยโกมินทร
อัศวพิชยนต

รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
3. นายสุรพล
4. นางสาวชุษณฎา
5. นายสมเกียรติ
6. นางสาวลินดาวรรณ
7. นายสมพร
8. นางภรภาดา

วงศสุขพิศาล
ขาวมะลิ
กังธีระวัฒน
ธรรมาวุฒิชัย
กาญจนนิรันดร
มาลัยมาตย
หนองกาวี
ทองพิจิตร
เชื้อวงษ
บุษบงค
แยมนวล
พงษบุญ
เทพภูษา
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
ไทยเศรษฐ
คะสันต

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

บกแกว
กลับนวม
อัศวรัตน
สันตยานนท
เหลาแชม
ศรีนาราง
สายสวรรค
นันทวรพันธุ

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

9. นางสาวมยุรีย
10. นายบุญธรรม
11. นายไพโรจน
12. นายสนอง
13. นายอาคม
14. นายชัยวัฒน
15. นายสิทธิชัย
16. นายสมพจน
17. นายกิตวิชัย
18. นางสาวมนัญญา
19. นายโสภณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
20. นายรัฐกรณ
21. นายอัคนีวุธ
22. นายพิรมณ
23. นายนุภาษ
24. นายอนันต
25. นายอนุสรณ
26. นายกฤษฎิชนม
27. นายชัยยุทธ

/28. นายทวีสิทธิ.์ ..

28. นายทวีสิทธิ์
ชัยรัตน
29. นางสาวนิภา
แจงทนงค
30. นายศรายุทธ
ศุภศิริ
31. นางจันทนา
ใจจิตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
32. นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
33. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
34. นางเมธินี
จงรักษ
35. นายประสพชัย
ชาญธัญญกรณ
36. นายฐิติวรรธน
เสิบกลิ่น
37. นายชาญชัย
โพนกองเส็ง
38. นางอุทัยวรรณ
โพธิ์กระจาง
39. นายไพฑูรย
ฟกเขียว
40. วาที่ ร.ต.ราชันย อุทัย
41. นางพรพิมล
พิชญกุล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
42. นายธรรมนันท
จุฑาชนทรัพย
กระทรวงวัฒนธรรม
43. นางสาวพรทิพย กําเนิดแจง
กระทรวงการคลัง
44. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
45. จ.ส.อ.ไพรัตน
ศรีศักดา
46. นายรวม
อนุเครือ
47. นางสาวพินสิริ
เพียรธันยการกุล
48. นางสาวนิรชา
บรรณวัฒน
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(แทน) ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

49. นายไกรวัชร

พึงชุมชื่น

50. นางสาวสุนันทา

แวนแกว

คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

กาสุริย
จันทรจินดา

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

สํานักนายกรัฐมนตรี
51. พ.ท.สมพงษ
52. นางสาวกรุณา

/กระทรวงสาธารณสุข...
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53. นายพัลลภ
54. นายสุรศักดิ์

ยอดศิรจินดา
มีวันเนือง

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
55. นางไพรทิพย
ปญญาดิลก
56. นายเรืองศักดิ์
เยื่อใย
57. นางสายสุณี
อินทะวงษ
58. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข

(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
59. นางศุภลักษณ
60. นางสาวอําไพ
61. นายจรรยา
62. สิบเอกสหัส
63. นายฉัตรพิพัฒน

ศรุติรัตนวรกุล
ศรีเริงหลา
อัตพันธ
ทองสาริ
พูกัน

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
64. นายเอนก
65. นายมาโนช
66. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
อุดมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
67. นายทวีทรัพย
เขียวรัตน
68. นางสาวอริยะลักษณ สุมิระ
69. นางศศิธร
จันทราธิบดี
กระทรวงกลาโหม
70. พันเอกประสาน
71. พันตรีแมน
72. พันเอกอติพร

เห็นประเสริฐ
บุญทิพยจําปา
จันทรบาง

73. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมดวง
กระทรวงยุติธรรม
74. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
75. นางสาวญาณัน
กิจทรัพย
76. นางสาวพีรกรณ
77. นายดวงเดน

เพ็ชรวรี
คงอยู

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...
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78. นายพิทักษ
ค่ําอุน
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
79. นายอิสรภาพ
คงมีทรัพย
พากเพียร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
81. พ.ต.อ.วินัย
82. พ.ต.อ.สาโรจน
83. พ.ต.อ.เดชาวุธ
84. พ.ต.ท.ธีระยุทธ
85. พ.ต.อ.ไพสิฐ
86. พ.ต.อ.อดุล
87. พ.ต.อ.ชายชาญ
88. พ.ต.อ.ถาวร
89. พ.ต.อ.ธนกฤษ
90. พ.ต.อ.สาทิตย
91. พ.ต.ต.ภูวดล

นุชชา
พิมพคุณากร
พุทธิมา
ใชสวาง
แกวจรัส
เจริญคุณวิวัฎ
เพ็ญไชยา
รวมกิ่ง
พาภิรมย
ศรีหมื่นไวย
ภูมี

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

กระทรวงพาณิชย
92. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
93. นายวีรวิชญ

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

80. นายสมพร

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
94. นายไพบูลย
กุลแพง
95. นายภฤศ
พุทธนบ
96. นายจํารัส
ธนาคารสมอง
97. นายนิพนธ

บัวองค
บูรณะเรศน

ภาคเอกชน
98. นายนพนอย ทองประไพพักตร
99. นางชะลอ
โนรี
100. นายพิเชษฐ
ชัยวัน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
/รัฐวิสาหกิจ...

-5รัฐวิสาหกิจ
101. นายนราธิป

วงษสุวรรณ

102. นางสมทรง
เอื้ออุดมศิริกุล
103. นายเพิ่มพูน
ทองไพบูลย
104. นางสาวผานิต กฤตยาอภินันท
105. นางสาวชลตวรรณ จุฑามณี
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
106. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
สํานักงาน ป.ป.ช.
107. นางสาวจตุพร

พูลแกว

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหวยคต
2. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายชํานาญ
กานตนภัทร จาจังหวัดอุทัยธานี
2. นางธัญญารัตน
ไตรศักดิ์สุริยันต เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
3. นางณชญาภา
เห็นเจริญสุข หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
4. นางวารี
งามดีเจริญ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร อ มแล ว ร อ ยโท ทศพล ไชยโกมิ น ทร รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระกอนประชุม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบทุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ ประจําป 2561 ใหแกบตุ รนายมานพ ดีดสี พนักงานบริการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 ทุน
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการตนแบบระดับประเทศ ประจําป 2561 จํานวน 1 โครงการ
ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหนี้สนิ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)

/3. ขาราชการยาย...

-63. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายสุรพล วงศสุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
2. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
3. นายอาคม แยมนวล นายอําเภอลานสัก
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค
4. นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอําเภอหนองขาหยาง
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
5. นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอําเภอหวยคต
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
7. นายชัยวัฒน พงษบุญ นายอําเภอสวางอารมณ
ตําแหนงเดิม จาจังหวัดสระบุรี
8. นางจันทนา ใจจิตร ผูอาํ นวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- การจัดกิจกรรม “Bike อุนไอรัก” จังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
กระทรวงมหาดไทยใหจังหวัดจัดกิจกรรม “Bike อุนไอรัก” พรอมกับสวนกลาง ในวันอาทิตยที่
9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ ใหผูที่ลงทะเบียนไวรับเสื้อปนจักรยานในวันเสารที่
1 ธันวาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 10/๒๕61 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 9 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว488 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต
http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจง
สํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา
ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูว า ราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)…

-73.2 (สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561
น.ส.ชุษณฏา ขาวมะลิ
กําหนดการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
ผอ.กลุมงานอํานวยการ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช
สนจ.อน.
2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
1. พิธีทําบุญตักบาตร (ขาวสารอาหารแหง) ณ บริเวณหาแยกวิทยุ เวลา 06.30 น.
การแตงกาย : ขาราชการ/ทหาร/ตํารวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา โทนสีเหลือง
องคกรเอกชน/ประชาชน : ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผาไทย
โทนสีเหลือง
2. พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เวลา 08.00 น.
1) การแตงกาย : ขาราชการ/ทหาร/ตํารวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา โทนสีเหลือง
องคกรเอกชน/ประชาชน : ชุดไทยอมรินทร หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผาไทย
โทนสีเหลือง
2) พานพุมดอกไมของประธาน เปนพานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง
3) พานพุมดอกไมของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ภาคประชาน เปนพานพุม
ดอกไมประดิษฐ โทนสีเหลือง
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
1) การจัดกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก”
จังหวัดอุทัยธานีจะดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 3 กิจกรรมดวยกันคือ
1.1 มีการรณรงคปลูกปอเทือง ไมนอยกวา 50 ไร ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ไดดําเนินปลูกปอเทือง
จํานวน 86 ไร สจํานวน 3 แปลงคือ ตําบลตลุกดู อําเภอทัพทัน จํานวน 30 ไร ตําบลหนองพังคา
อําเภอเมืองอุทัยธานี จํานวน 20 ไร และที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จํานวน 36 ไร
1.2 จัดกิจกรรมวันดินโลก ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 โดยวันที่
5 ธันวาคม 2561 ชวงเชาจะมีการรวมเกี่ยวขาวในโครงการปลูกวันแมรําลึกพระคุณพอ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และเปดตัวจุดทองเที่ยว ทุงดอกปอเทือง
1.3 กําหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันดินโลก” ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ตลอดเดือนธันวาคม 2561
2) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทาํ นา จังหวัดอุทัยธานี
- ผลการสํารวจความตองการเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการมีจํานวน 2,052 ราย
2,592 แปลง พื้นที่ 30,22.75 ไร
- ผลการรับสมัครเกษตรกรที่เขารวมโครงการจํานวน 1,661 ราย 2,187 แปลง
- การกําหนดจุดรับซื้อผลผลติในจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
1. สหกรณการเกษตรบานไร จํากัด
/2. สหกรณการเกษตร...

มติที่ประชุม

-82. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.อุทัยธานี จํากัด
3. สหกรณการเกษตรศุภนิมิต หนองยายดา จํากัด
4. สหกรณนิคมลานสักจํากัด
3) การเรงรัดประสานงานกับองคกรปกครองทองถิน่ เพื่อสนับสนุนโครงการทําถนน
งานดินซีเมนตผสมยางพาราในตําบล หมูบ าน
- โครงการทําถนนยางพารา ในป 2561 ของจังหวัดอุทัยธานี
1. องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ 17.4 ลานบาท
ระยะทาง 5,035 เมตร ดังนี้
1.1 ถนน Para Asphatic งบประมาณ 4.7 ลานบาท ยาว 1,700 เมตร กวาง 6 เมตร
บานปากเมือง-บานซับปาพลู อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
1.2 ถนน Para Asphatic งบประมาณ 7.2 ลานบาท ยาว 1,415 เมตร กวาง 6 เมตร
สามแยกทางหลวงหมายเลข 333 บานน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี
1.3 ถนน Para Asphatic งบประมาณ 5.5 ลานบาท ยาว 1,920 เมตร กวาง 6 เมตร
สายบานเขาโคกโคบานเขาขี้ฝอย อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2. ชลประทานทับเสลาแอสทัลทคอนกรีต งบประมาณ 40 ลานบาท
ระยะทาง 7,918 เมตร ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลทุงโพ อําเภอฉาง
จังหวัดอุทัยธานี
รวม 2 หนวยงาน งบประมาณ 57.4 ลานบาท ระยะทาง 12,953 เมตร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่
26 พฤศจิกายน 2561
สถานการณกอหนี้ผูกพัน – งบลงทุน จํานวน 1,080.24 ลานบาท
- งบสวนราชการ จํานวน 944.19 ลานบาท
กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 634.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.18
- งบพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 75.06 ลานบาท
กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 46.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.78
- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 60.99 ลานบาท
กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 4.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.77
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
1. หามเสนอกฎหมายที่มีการจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
2. การกันเงิน จะกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
3. การกอหนี้ผูกพันตองอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดโดยคํานึงความโปรงใส คุมคา
ประหยัด
4. การมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ กิจกรรมฯ ที่รัฐรับภาระจะชดเชยคาใชจาย
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่อยูในหนาที่
5. ตองเปนไปตามกฎหมายอยูภายใตวัตถุประสงคและทําดวยความรอบคอบ
/6. เงินนอกงบประมาณ…

-96. เงินนอกงบประมาณใหมีเทาที่จําเปน การตั้งทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ทุนหมุนเวียน
7. การจัดทํางบประมาณ การใชจายเงิน การกอหนี้ และการบริหารทรัพยสินของ อปท.
ตองโปรงใสและตรวจสอบได
8. กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ นโยบายบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
9. ใหมีการลงโทษทางปกครองตามกฎหมายประกอบกับรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2561
5.2 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.3 (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.4 (สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.5 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
5.6 (สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนพฤศจิกายน 2561
5.7 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2561
5.8 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561
5.9 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.10 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
1. ประชาสัมพันธการสนับสนุนสินคา OTOP ของศูนย OTOP เมืองพระชนกจักรี
เปนของขวัญของฝากในเทศกาลปใหม
2. ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.11 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
5.12 (สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ...

- 10 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถามี)
6.1 (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
เลิกประชุมฯ เวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

