รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 11/2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 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. นายศรณจักรชัย
5. นายอุทัย
6. นางสาวบุญตา
7. นายธงชัย
8. นายชํานาญ
9. นางสาวมยุรีย
10. นายบุญธรรม
11. นายอนุชา
12. นายสุรพล
13. นางสาวสุวัชรี
14. นายชัยวัฒน
15. นายรุง
16. นายสมพจน
17. นายกิตวิชัย
18. นายเสวก
19. นายพลภัทร
20. นายจํานง

วงศสุขพิศาล
ชูวาพิทักษ
สิงหทอง
กันโต
วัฒนกุล
แตงจุด
หนองกาวี
ทองพิจิตร
พัสถาน
ระลอก
ศรีกําพี้
พงษบุญ
สังวริ
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
โตสม
พันธเขตรการ

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นายชลิต
22. นายชนมสวัสดิ์
23. นายนที
24. นายวิรัช
25. นายคมน
26. นางสาวเยาวรัตน
27. นายกฤษภิชนต
28. นายสงกรานต
29. นายนรชัย
30. นางสุจิตรา
31. นางวราภา
32. นายมานะ
33. นางจันทนา

พงศปลื้มปติชัย
ทองโพธิ์งาม
เจนประเสริฐ
ฉายาประเสริฐ
มวงคํา
เรืองสาตรา
สายสวรรค
ชลอศรีทอง
สหวิศิษฎ
สรสิทธิ์
ตาบัวตูม
ตนนา
ใจจิตร

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
/กระทรวงอุตสาหกรรม...
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34. นางสาวจิตรลัดดา สุทธินันท
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
36. นางสาวจิตราภรณ จิตวรางคณา
กระทรวงศึกษาธิการ
37. นายรณชัย
ทัดชอมวง
38. ดร.สุชาติ
กลัดสุข
39. นายแสงชัย
ธรรมนิยม
40. นางสุรีรัตน
ดียิ่ง
41. นางอุทัยวรรณ
โพธิ์กระจาง
42. นายไพฑูรย
ฟกเขียว
43. นายปรีชา
การัก
44. ดร.จิณาวัฒน
โคมบัว
45. นายไพฑูรย
เรืองสุวรรณ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายธรรมนันท
จุฑาธนทรัพย
กระทรวงวัฒนธรรม
47. นายกิตติพัฒน
อธิวัฒนะนพงศ
กระทรวงการคลัง
48. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
49. จ.ส.อ.ไพรัตน
ศรีศักดา
50. นายศักดิ์ชัย
เหมือนเสมา
51. นางไพบูลย
พจนรุงวกุล
52. นางสาวภัทรีพร โพธิ์ดี
53. นางสาวจุฬวดี

สายัณหกุล

(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
54. พ.อ.พรชัย
55. นายสุเทพ
56. นางสาวสุนันทา

นพรัตน
ประเสริฐนอย
แวนแกว

รองผูอํานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
57. นายปรารถนา
58. แพทยหญิงพัชรา

ประสงคดี
ชาติอุดมพันธ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
/กระทรวงการพัฒนาสังคม…
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59. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
60. นายจิรวุฒิ
ศิริรัตน
61. นางสายสุณี
อินทะวงษ
62. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข
กระทรวงแรงงาน
63. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณรจนา
64. นางสาวถนอมสิน อนิทสาร
65. นางกันยรัตน
จันกลิ่น
66. นางสาวกิตติมา
รุจนกุล
67. นางสมพร
ขันติโชติ
กระทรวงคมนาคม
68. นางศิริพร
บุญนวม
69. นายมีกิจ
ชูเกลี้ยง
สํานักงานอัยการสูงสุด
70. นางสาวกรรณิการ แมนเลขา
71. นางสาวกรรณิการ แมนเลขา
72. นายสุพจน
พรรณรังษี
กระทรวงกลาโหม
73. พันเอกวสันต
74. พันโทราชัน

มั่นสุม
เริงเกษตรกร

75. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง
กระทรวงยุติธรรม
76. นางสาววิพรพักตร
77. นางสาวญาณิน
78. นางนันทภัค
78. นายกวียุทธ

คายบุญศรี
กิจทรัพย
ยาคลาย
พรหมชาวนา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สํานักงานพัฒนาภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอุทยั ธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
79. นายเธียรสวรรค วิริยานุภาพ
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
80. นายบุญเกิด
รองแกว
ผูอ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
81. นายมนตรี
พูลเพิ่มผล
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…
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82. พ.ต.อ.โชคอนันต
83. พ.ต.อ.สาโรจน
84. พ.ต.ท.เรืองยศ
85. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
86. พ.ต.อ.อุดมศักดิ์
87. พ.ต.ท.ธนพงศ
88. พ.ต.อ.อดุล
89. พ.ต.อ.สรวิชญ
90. พ.ต.อ.สโรช
91. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
92. พ.ต.ท.พงษศิลป
93. พ.ต.อ.สาทิตย
94. พ.ต.ท.อุกฤษฎ

สายจันยนต
พิมพคุณากร
คําอินทร
สิงหไกร
ทัตเศษ
ทับกล่ํา
เจริญคุณวิวัฎ
บัวกลิ่น
กุมุทเวคิน
ปนทอง
เจริญพิทักษ
ศรีหมื่นไวย
ไชยคุณ

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

กระทรวงพาณิชย
95. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
96. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
97. นายไพบูลย
กุลแพง
98. นางสุชารัตน
แสงอรุณ
99. นางสาวพรภิมล

กันเนียม

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ธนาคารสมอง
100. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
สํานักงานอุทัยธานี

ภาคเอกชน
101. นายนิพนธ
102. นายกฤตพล
103. นายพิเชษฐ

บูรณะเรศน
พรพิบลู ย
ชัยวัน

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
104. นายไพรัตน

มั่งมี

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน…

105. นายชัยยศ
106. นายสมเจต
107. นายวิชา

ประสมทอง
กาหล
สุพรรณแสง

-5สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
108. นางสาววันเพ็ญ เทศพล
สํานักงาน ป.ป.ช.
109. นางสาวธัญญา

ชํานินอก

สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
110. นางสาวอัณฑิกา ไทยเศรษฐ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1

ผูไมมาประชุม
1. รอยโท ทศพล ไชยโกมินทร อบรมที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
2. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
3. ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
4. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
5. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. พ.จ.อ.วัชรพงศ
2. นายประสาน
3. นางพิชญสินี
4. นายไชยยศ
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางวารี

ภาณุรัฐสินธรณ
ทองสุขมาก
สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดไส
กองสมบัติ
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

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. มอบประกาศเกียรติคุณบัตร การมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการของ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 3 ราย ไดแก
1. หางหุนสวนจํากัด ชฎาอุทัยธานีทัวร
2. นายวิชัย ปนงาม
3. นายปภาวิชญ บุษวะดี
(ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี)
2. 1) มอบเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- ประเภทเด็กหรือเยาวชน ไดแก นายเกรียงศักดิ์ อิ่มรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนการุงวิทยา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
- ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไดแก วงดนตรีปพาทยไทย-มอญ โรงเรียนการุงวิทยาคม
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
/2) มอบโลประกาศเกียรติคุณ...

-62) มอบโลประกาศเกียรติคุณชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวรตัวอยาง และลานธรรม
ลานวิถีไทยตัวอยาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวรตัวอยาง ไดแก วัดอุดมสุข ตําบลบานใหมคลองเคียน
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
- ลานธรรม ลานวิถีไทยตัวอยาง ไดแก วัดทัพคลาย ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี)
3. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายเธียรสรรค วิริยานุภาพ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร
2. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณรจนา แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
3. นายสงกรานต ชลอศรีทอง ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ตําแหนงเดิม นายชางชลประทานฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเจาพระยา
4. ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม
1. นายบุญเกิด รองแกว ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา
2. นางสาวเยาวรัตน เรืองสาตรา สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง สหกรณจังหวัดสระบุรี
3. ดร.สุชาติ กลัดสุด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ที่รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินการเปนไปตาม
เป า หมายจะเห็ น ได จ ากเรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการใช
งบประมาณไปพลางกอน งบประมาณ 200 ล าน และงบกลางเรงด วนฉุกเฉินซึ่งงบประมาณ
ดังกลาวที่ไดรับตองเรงรัดใหแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2562 ถึงจะเขากับวัตถุประสงคของ
นโยบายรัฐบาลโดยขณะนี้ดําเนินการไดแลว 50% และการทํางาน 1 ปที่ผานมาจะเห็นไดวา
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายพยนตฯ
รองผูวาราชการ
จังหวัดอุทัยธานี

1. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานีเปนเลขานุการ โดย
ทําเอกสารรายงานในที่ประชุม เปนโครงการที่ตองการดําเนินการในพื้นที่โดยมีการทํางานบูรณาการ
รวมกันซึ่งทุกหนวยงานไดรับการสั่งการมาเห็นไดจากที่หัวหนาสวนราชการบางสวนไดเขาไปรับ
การอบรม ขณะนี้การรายงานยังมีขอบกพรองอยูบาง ดังนั้น หากสวนราชการใดมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสาขอใหประสานงานกับนายอําเภอเพราะอําเภอตองรายงานผลการจัดกิจกรรมมาที่ทําการ
ปกครองจังหวัดอุทัยธานีเพื่อรายงานตอกระทรวงฯ ตอไป
/2. การเตรียมการรับเสด็จฯ...

มติที่ประชุม

-72. การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระองคจะเสด็จจังหวัดอุทัยธานีเปนประจําทุกป และจะมีรับสั่งงานไว ทั้งนี้
จะมีคนคอยติดตามงานของพระองคทาน หากหนวยงานใดมีความกาวหนาหรือมีปญหาอุปสรรค
ใดขอใหรายงานใหทราบดวย
3. เกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ จ ง ว า ในช ว งเดื อ นธั น วาคมหรื อ เดื อ นถั ด ไป
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงเกษตรของประเทศบรู ไ นจะมาดู อุ ทั ย ธานี โ มเดล เพราะว า จั งหวั ด
อุทัย ธานี เ ป นจั งหวั ด ที่ส นองตามพระราชดํ าริ ในเรื่ องเศรษฐกิจ พอเพียง จะมีส ว นที่เ กี่ย วของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแลว ยังมีกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงจะไดมี
การเตรียมความพรอม เพื่อใหเปนภาพรวมของจังหวัดอุทัยธานี
4. การประชุมของคณะกรรมการตาง ๆ จะมีเจตนาของคณะกรรมการนั้น ๆ ในบางครั้ง
การประชุมก็ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากทุกคนมีความคิดเปนของตนเอง แตขอใหกรรมการ
ได ดู เ จตนาของการประชุ มในครั้ งนั้ น ว า ต องการอะไร ขอใหล ดความเป น ตั วตน แตให นึ กถึง
สวนรวมเปนหลัก
5. การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมตาง ๆ
ตองการใหเปนวาระของจังหวัด เชน เรื่องจังหวัดอุทัยธานีสะอาดใหนํามาติดตาม นํามารายงาน
ให ส ว นราชการที่เ ป น เลขานุ การเจ าของเรื่ อ งมาประชุ มคณะกรรมการของส ว นราชการกอ น
แลวมาเสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว5724 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 1) การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
หัวหนาสํานักงาน
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
จังหวัดอุทัยธานี
1. พิธีทําบุญตักบาตร (ขาวสาร อาหารแหง) พระสงฆ 89 รูป ณ บริเวณหาแยกวงเวียนวิทยุ
เวลา 06.30 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 07.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีถึงบริเวณพิธี
การแตงกาย : - ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร โทนสีเหลือง
- องคกรเอกชน ประชาชน : ชุดผาไทย สุภาพ โทนสีเหลือง
/2. พิธีถวายพานพุมราชสักการะ...
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เกษตรจังหวัด
อุทัยธานี

2. พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารเหลากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.00 น. สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคประชาชน
ถวายพานพุมดอกไมสดหรือดอกไมประดิษฐโทนสีเหลืองของหนวยงาน
หนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา 09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีถึงบริเวณพิธี
การแตงกาย : - ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดสูทดอกแกว
- ภาคเอกชน ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทรหรือชุดไทยจิตรลดา
หรือเสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
3. กิจกรรมจิตอาสา ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานีกําหนดจัดกิจกรรม ณ บริเวณใตสะพาน
มโนรมย เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกําจัดผักตบชวา โดยนัดพรอมเวลา 10.30 น.
การแตงกาย : เสื้อเหลือง เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน
2) การจัดกิจกรรมในชวงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
- กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหจังหวัดจัดพิธีเปดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหนาพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง จังหวัด
อุทัยธานีกําหนดจัดพิธี ณ กาชาดจังหวัดอุทัยธานี
3) สรุปผลการดําเนินงานการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี
- ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดําเนินการแลวเสร็จและสงเอกสารเพื่อเบิกจาย
งบประมาณฯ จํานวน 147 โครงการ จากจํานวน 252 โครงการ เบิกจายแลว 87.859 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 44.49 ทั้งนี้ตองขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอทุกอําเภอ
ที่เรงรัดเรื่องดังกลาว
รับทราบ
3.2 - 1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี)
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหเกษตรที่มีปญหาดานการเกษตรในพื้นที่หางไกล สามารถเขาถึงการบริการ
ทางวิชาการ และไดรับการแกปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน
1.2 เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและ
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในการใหบริการและแกไขปญหา
ทางการเกษตรรวมกัน
2. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ใหจังหวัด
อุทัยธานีดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสละ
1 ครั้ง โดยกําหนดแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดังนี้

/ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1…
-9ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 จัดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2 จัดระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
3. การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
กําหนดจัดในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอหวยคต หมูที่ 3 ตําบลหวยคต
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี
4. กิจกรรมภายในงานประกอบดวย
4.1 พิธีเปดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4.2 การใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4.3 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
4.4 การจําหนายสินคาคุณภาพจากกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรและ Young Smart
Farmer เปนตน
4.5 กิจกรรมอื่น ๆ
2) ความกาวหนาโครงการประกันรายไดขาว ปาลมน้ํามัน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว
และปองกันความเสี่ยงดานราคาไมใหประสบปญหาขาดทุน ลดภาระคาใชจายในการแกไขปญหา
ราคาขาว โดยกลไกตลาดยังคงทํางานเปนปกติ ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 20,940 ลานบาท
จํานวนเกษตรกรที่จะไดรับประโยชนกวา 4.31 ลานครัวเรือน
ประกันรายไดใหเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 5 ชนิด ไดแก
- ขาวเปลือกหอมมะลิ
ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 14 ตัน
- ขาวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน
- ขาวเปลือกเจา
ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 30 ตัน
- ขาวเปลือกหอมปทุมธานี
ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 25 ตัน
- ขาวเปลือกเหนียว
ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน
ผลการดําเนินงาน : ไดรับการชวยเหลือแลว จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 18,027 ครัวเรือน
จํานวนเงิน 448,038,695.11 บาท
โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2562-2563
งวดที่ 1 : 1 ตุลาคม 2562 ราคาสวนตาง 1.32 บาท/กก. ใชขอมูลเกษตรผูปลูกปาลมน้ํามัน
ที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 61 และ
ข อ มู ล เกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นในพื้ น ที่ ไ ม มี เ อกสารสิ ท ธิ์ จํ า นวน 456 ราย เป น เงิ น
2,385,002.52 บาท
งวดที่ 2 : 15 พฤศจิกายน 2562 ราคาสวนตาง 1.00 บาท/กก
3) ความกาวหนาโครงการฟนฟูเยียวยาเกษตรภัยแลง
คุณสมบั ติ เกษตรกร ประสบภั ย ฝนทิ้งช ว ง/ฝนแล ง หรื ออุทกภั ย 2562 ได รั บความ
เสียหายสิ้นเชิง และไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2562
- โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยง
สัตว/ถั่วเขียว) เงื่อนไข
- ชวยเหลือไมเกิน 20 ไร ของพื้นที่เสียหาย
- อัตราชวยเหลือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 245 บาท/ไร ถั่วเขียว 200 บาท/ไร
- พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์

/- โครงการรักษาระดับปริมาณ
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- โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2562/64
เงื่อนไข
- สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวใหเกษตรกรไรละ 10 กก. ตามพื้นที่เสียหาย แตไมเกิน
ครัวเรือนละ 10 ไร
- เลือกสนับสนุนพันธุข าว 1 พันธุ
- พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
- โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน
เงื่อนไข
- สนับสนุนพันธุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พรอมอาหาร 120 กก.
- มีบอดิน มีปริมาณน้ําเพียงพอ
4) การชวยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภาวะฝนแลงดานพืชป 2562
- สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว , ถั่วเขียว)
หลักการ - ชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูประสบภัยใหสามารถกลับมาเพาะปลูกพืชสรางรายไดในฤดูแลง
- สนับสนุนคาใชจายเปนเงินสดโอนเขาบัญชีเกษตรกร
เปาหมาย - เกษตรกร 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ลานไร จังหวัดอุทัยธานีจํานวนเกษตรกร
ผูประสบภัย 10,377 ราย เขารวมโครงการ 1,541 ราย
หลักเกณฑ : เกษตรกรที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิง
- ชวยเหลือไมเกิน 20 ไรของพื้นที่เสียหาย และเปนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
- อัตราชวยเหลือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 245/ไร และถั่วเขียว 200 บาท/ไร
คุณสมบัติ : รวมโครงการดวยความสมัครใจ
- สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
- เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย (1 ครัวเรือน/1สิทธิ์) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- เปนเกษตรกรผูประสบภัยฝนทิ้งชวง/ฝนแลง หรืออุทกภัยป 2562
- เปดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
5) ความกาวหนาโครงการอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย
1. สรางการรับรู/เขาใจ
1.1 ประชุมคณะทํางาน 1.2 ประชุมเกษตรกรรวมกับผูรับซื้อผัก (ผูผลิต พบผูรับซื้อ)
2. แนวทางการสงเสริม
2.1 เกษตรปลอดภัย - กลุมมีความพรอมเขาสูมาตรฐาน GAP ไดทันที
- กลุมที่สนใจไมมีความพรอม/ไดรับการเรียนรูตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
2.2 เกษตรอินทรีย
3. กําหนดแผนงาน
3.1 ขอมูลการตลาด - ตลาดผูบริโภคในจังหวัด ทั้งตลาดเดิม/ตลาดใหม
- ตลาดคาสง
3.2 แผนการผลิต - ชนิดพืช ปฏิทินการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิต
- ผลผลิตมีมาตรฐาน
รับทราบ

- 11 3.3 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผูแทน ผอ.โครงการ
- อางเก็บน้ําทับเสลาความจุ 160 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 20.54 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 14.36%
ชลประทานอุทัยธานี - อางเก็บน้ําหวยขุนแกว ความจุ 43.41 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 11.39
ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 27.61%
- แกมลิง ความจุ 22.24 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 6.26 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 28.14%
- เขื่อนวังรมเกลา ความจุ 4.64 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 0.198 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 4.26%
สรุป ปริมาณใชการปจจุบันมีอยู 230.29 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชการได 38.39
ลานลูกบาศกเมตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทยั ธานี)
ผูแทนผอ.สถานี
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุทัยธานีเดือนธันวาคม 2562
อุตุนิยมวิทยา
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณจังหวัดอุทัยธานีอุณภูมิจะลดลงอีก อยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบ
ทั่วไป กับมีอากาศหนาวเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะชวงครึ่งหลังของเดือนกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่
สวนบริเวณเทือกเขามีอากาศหนาวเกือบทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนยังคงแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะ ๆ โดยจะมีกําลังแรงและ
ตอเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และจะมีกําลังแรง
เกือบตลอดเดือน
สรุปเดือนนี้ คาดวา
- ปริมาณฝนนอยกวาคาปกติ
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
คาดหมายลักษณะอากาศประจําวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 06.00 น.
- พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ภาคใตยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนบนตั้งแตจังหวัดชุมพรขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
สวนอาวไทยตอนลางตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง
มีคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหประชาชนบริเวณชายฝงภาคใตฝงตะวันออกระวังอันตรายจาก
คลื่นที่พัดเขาหาฝง สวนชาวเรือควรเดินเรือด วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอาวไทย
ควรงดออกจากฝงจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562ขอใหประชาชนบริเวณภาคใตฝงตะวันออก
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหล
หลากไดสําหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา ในตอนกลางวันทองฟาโปรง
เปนสวนมากและมีแสงแดดจัด โดยพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิ
ต่ําสุด 16-21 องศาเซลเซียส สวนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด
4-15 องศาเซลเซียส กับมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่ ขอใหประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก
อากาศที่หนาวเย็นไวดวย

/ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา…
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ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา
- บริ เวณความกดอากาศสู งหรื อมวลอากาศเย็ นกํ าลั งปานกลางยั งคงปกคลุ มภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย
และภาคใตมีกําลังแรง สงผลใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังแรง
รับทราบ

3.5 - รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
นายแพทยสาธารณสุข
- สถานการณโรคไขเลือดออกป 2562 ภาพรวมประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
- สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2562 ในภาพรวมทั้งประเทศ (1 ม.ค. – 16 พ.ย. 62)
มีรายงานผูปวยสะสม จํานวน 116,462 ราย มีรายงานผูปวยเสียชีวิต จํานวน 125 ราย
จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
จันทบุรี
- สถานการณในจังหวัดอุทัยธานี
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 22 พ.ย. 62
มีรายงานผูปวยสะสมทั้งสิ้นจํานวน 634 ราย ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต อําเภอที่มีอัตรา
ปวยสะสมสูงสุด คือ อําเภอเมืองอุทัยธานี รองลงมาคือ อําเภอบานไร อําเภอทัพทัน
อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหวยคต อําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง และอําเภอสวางอารมณ
กลุมอายุที่พบผูปวย ปวยสูงสุดคือ กลุมอายุ 15-24 ป คิดเปนรอยละ 27.60 รองลงมาคือ
กลุมอายุ 10-14 ป 25-34 ป 5-9 ป 35-44 ป 45-54 ป 0-4 ป 55-59 ป และ 60 ปขึ้นไป
- การเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยจงั หวัดอุทัยธานี
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการกัญชาทางการแพทยตามขอบงชี้อยางปลอดภัย
สถานบริการสุขภาพที่เปดใหบริการ
1. คลินิกกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบัน ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-511081
เปดใหบริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผลิตภัณฑกัญชาที่มีใหบริการ ยาน้ํามันกัญชาอภัยภูเบศร สูตร THC oil 1.7%
ขอบงใช :
โรคที่นาจะไดประโยชน
1. รักษาภาวะคลื่นไส อาเจียนจากยาเคมีบําบัด
1. โรคพารกินสัน
2. รักษาโรคลมชักที่ดื้อตอการรักษา
2. โรคอัลไซเมอร
3. รักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งในผูปวยปลอกประสาท 3. การรักษาแบบประคับประคอง
เสื่อมแข็ง
4. อาการปวดในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
4. รักษาภาวะปอดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท
2. คลินิกกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบัน ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-531141
เปดใหบริการที่โรงพยาบาลหนองฉาง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผลิตภัณฑกัญชาที่มีใหบริการ 1. ยาแผนไทยศุขไสยาสน ขอบงใช : ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร
2. ยาแผนไทยตํารับยาทําลายพระสุเมรุ ขอบงใช : ฟนฟูอาการ
กลามเนื้อออนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ อัมพาต
3. น้ํามันกัญชาตํารับอาจารยเดชา ขอบงใช : ชวยใหนอนหลับ
เจริญอาหาร บรรเทาอาการปวด บรรเทาอาการสั่นจากลุมโรคระบบประสาท

/3. บริการใหคําปรึกษา...
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- 13 3. บริการใหคําปรึกษา สามารถเขารับบริการได ณ โรงพยาบาลทุกแหง เปดใหบริการทุกวัน
ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
รับทราบ

3.6 - บันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมือโครงการสืบสาน อนุรักษศิลปผาถิ่นไทย
ดํารงไวในแผนดิน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
พัฒนาการจังหวัด
- เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
อุทัยธานี
พันปหลวง โดยการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรผาไทยศิลปะอันล้ําคาของชาติไทยใหดํารงคงอยู
ปรากฏเปนความภาคภูมใิ จของคนไทย และเปนความชื่นชมของชาวโลก ในสวนของจังหวัดอุทัยธานี
ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่แตงกายดวยผาไทยจังหวัดอุทัยธานีทุกวันศุกร
โดยจะเริ่มแตงกายดวยผาไทยในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และขอความรวมมือสวนราชการ
หากตองทําปายไวนิล ขอใหมีลายผาไทยของจังหวัดอุทัยธานีไวในปายดวย ซึ่งสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไดสงลายผาไทยใหกับรานคาที่จัดทําปายไวนิลในจังหวัดอุทัยธานีแลว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

ผอ.สนง.ทสจ.
จว.อน.

3.7 - การใชกลไกขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
(สํานักงานทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ เรื่อ การใชกลไกขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติก ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563
เปนตนไป
1. เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติกในหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต
และรานสะดวกซื้อตั้งแต วันที่ 1 ม.ค.2563 เปนตนไป เพื่อเปนนโยบายความรวมมือระหวาง
ภาครั ฐ และเอกชนในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดและเลิ ก ใช พ ลาสติ ก แบบใช ค รั้ งเดี ย วที่ กอ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายใตการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
2. มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของรวมบูรณาการดําเนินงาน ดังนี้
1) มอบหมายให สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยกรมประชาสั ม พั น ธ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาค และ
กระทรวงมหาดไทย โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด ร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการรณรงค แ ละ
ประชาสัมพันธการสรางการรับรู และความเขาใจมาตรการดังกลาวกับผูบริโภคและผูประกอบการ
2) มอบหมายให กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล ม โดยกรมควบคุ ม
มลพิษ กรมส งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล อมร ว มกับ ภาคีเ ครื อขายภาคเอกชน สถานประกอบการ
หางราน 43 ราย พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติสําหรับมาตรการงดใหถุงพลาสติก
3) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษและกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานในการติดตามผลและรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ในการนี้ นายวราวุ ธ ศิล ปะอาชา รั ฐ มนตรี วาการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมไดขอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงโครงการรณรงคประชาสัมพันธการงดใชถุงพลาสติก
และขอใหทุกหนวยงานรวมกันปฏิบัติและชวยกันประชาสัมพันธวา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
จะลดและเลิกใชถุงพลาสติกที่ใชกันทั่วไปอยูในทุกวันนี้แบบครั้งเดียวทิ้ง หรือที่ทุกคนเรียกวา
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- 14 “ถุงกอบแกบ” เพื่อหันไปใชถุงกระดาษหรือถุงผาแทน ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการจัดการขยะ
พลาสติกโดยกําหนดเปาหมายใหถุงพลาสติกหูหิ้วหมดไปจากทองตลาด ในวันที่ 1 มกราคม 2564
ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 45,000 ลานใบตอป สงผล
ให ป ริ ม าณขยะที่ ต อ งนํ า ไปกํ า จั ด ลดลง 225,000 ตั น ต อ ป และหน ว ยงานภาครั ฐ ประหยั ด
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได 340 ลานบาทตอป รวมทั้งประหยัดพื้นที่รองรับและ
กําจัดขยะมูลฝอยในการฝงกลบไดประมาณ 616 ไร
รับทราบ

3.8 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาํ คัญ (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่
.
25 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประจํา 314.68 ลานบาท เบิกจายได 45.21%
งบลงทุน 122.45 ลานบาท เบิกจายได 5.66% ภาพรวม 437.13 ลานบาท
เบิกจายได 34.13% เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 59-62 675.62 ลานบาท เบิกจายได 23.43%
ระเบียบทีส่ าํ คัญ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.9 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนตุลาคม 2562 นําเสนอโดยวีดิทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ
(รายงานโดยเอกสาร)
3.10 - 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2562
2) กิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
3.11 - โครงการจิตอาสา
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
3.13 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทยั ธานี)

/3.17 – รายงานผลการปฏิบัติงาน…
- 15 3.17 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
***************
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)
(นายไชยยศ วิทยา)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

ผูตรวจรายงานการประชุม

