รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายณรงค
2. รอยโท ทศพล
3. นายพยนต

รักรอย
ไชยโกมินทร
อัศวพิชยนต

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

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

ตัณฑโอภาส
เกิดแกว
แกวมณี
ธรรมาวุฒิชัย
กาญจนนิรันดร
แตงจุด
หนองกาวี
วินัยพานิชย
พัสถาน
ใชเฮ็ง
นิ่มพูลสวัสดิ์
พงษพันธเกษม
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
นุยปรี
ตรุณาวงษานนท
คะสันต

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

เรืองนิคม
คงเมือง
บุญมา
สันตยานนท
เหลาแชม
เรืองสาตรา
กาญจนจิรเดช
นันทวรพันธุ

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

10. นางสาวมยุรีย
11. นายศุภโชค
12. พ.อ.อ.อนุชา
13. นายปญญา
14. นายสืบพงษ
15. นายเอกพล
16. นายรณรงค
17. นายสมพจน
18. นายวีรวิทย
19. นายเผด็จ
20. นายสมบูรณ
21. นายโสภณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
22. นางสาวเพ็ญวิภา
23. นายเกรียงศักดิ์
24. นายเอกพงษ
25. นายนุภาษ
26. นายอนันต
27. นางสาวเยาวรัตน
28. นายฐกร
29. นายชัยยุทธ

/30. นางสุจิตรา...

-230. นายนรชัย
สหวิศิษฎ
31. นางสุจิตรา
สรสิทธิ์
32. นางสาวนิภา
แจงทนงค
33. นายเจษดา
จันทรภาภาส
34. นางสาวสภาพร
จันทรศรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
35. นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
36. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
37. นางเมธินี
จงรักษ
38. ดร.สุชาติ
กลัดสุข
39. นายเสถียร
อวมพรหม
40. นายชาญชัย
โพนกองเส็ง
41. นางอุทัยวรรณ
โพธิ์กระจาง
42. นายศุภวัฒน
เกตุประทุม
43. นายปรีชา
การัก
44. นางพรพิมล
พิชญกุล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
45. นางสาวนฤชา
แววสอน
กระทรวงวัฒนธรรม
46. นางประภัสสร
ตรีศิลา
กระทรวงการคลัง
47. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
48. นางสาวพรทิพย เสนะโห
49. นายรวม
อนุเครือ
50. นางสาวพินสิริ
เพียรธันยการกุล
51. นางสาวนิรชา
บรรณวัฒน

ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

52. นายไกรวัชร

พึงชุมชื่น

53. นางสาวสุนันทา

แวนแกว

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

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
54. พ.อ.พรชัย
55. นายสุเทพ
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-3กระทรวงสาธารณสุข
56. นายพัลลภ
57. นายสุรชัย

ยอดศิรจินดา
โชคครรชิตไชย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
58. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
59. นายจิรวุฒิ
ศิรริ ัตน
60. นางสายสุณี
อินทะวงษ
61. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
62. นางเกสร
63. นางสาวอําไพ
64. นางวิไล
65. สิบเอกสหัส
66. นางสมพร

วรรณศุกร
ศรีเริงหลา
เลิศปติโกวิท
ทองสาริ
ขันติโชติ

(แทน) แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
67. นายเอนก
68. นายมาโนช
69. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
อุดมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
70. นายทวีทรัพย
เขียวรัตน
71. นางสาวอริยะลักษณ สุมิระ
72. นางศศิธร
จันทราธิบดี
กระทรวงกลาโหม
73. พันเอกเพิ่มศักดิ์
74. พันเอกอนุชาติ
75. พันเอกอนุมาศ

ประเสริญศรี
กลิ่นฤทธิ์
พินิจชอบ

76. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมดวง
กระทรวงยุติธรรม
77. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
78. นางสาวลดาวัลย โรจนพานิช
79. นางสาวพีรกรณ
80. นายมนูญ

เพ็ชรวรี
ทองผุด

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...
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81. นายพิทักษ
ค่ําอุน
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
82. นายบุญเกิด
รองแกว
แกวบัวดี

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
84. พ.ต.อ.วินัย
85. พ.ต.อ.สาโรจน
86. พ.ต.อ.เดชาวุธ
87. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
88. พ.ต.อ.ไพสิฐ
89. พ.ต.อ.อดุล
90. พ.ต.อ.ชายชาญ
91. พ.ต.อ.โชคอนันต
92. พ.ต.อ.ถาวร
93. พ.ต.อ.ธนกฤษ
94. พ.ต.อ.สาทิตย
95. ร.ต.อ.ประจวบ

นุชชา
พิมพคุณากร
พุทธิมา
สิงหไกร
แกวจรัส
เจริญคุณวิวัฎ
เพ็ญไชยา
สายจันยนต
รวมกิ่ง
พาภิรมย
ศรีหมื่นไวย
กานจริง

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทัพทัน
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองฉาง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวางอารมณ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหวยคต
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาบางแกรก
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองการุง
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตลุกดู
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพาณิชย
96. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
97. นายวีรวิชญ

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

83. นายสุริยา

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
98. นายไพบูลย
กุลแพง
99. นายภฤศ
พุทธนบ
100. นางสาวพรภิมล กันเนียม

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
101. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุทัยธานี

ภาคเอกชน
102. นายนพนอย
103. นางชลอ
104. นายกฤตพล

ทองประไพพักตร
โนรี
พรพิบูลย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
/105. นายพิเชษฐ...

105. นายพิเชษฐ
106. นายสุวิทย

ชัยวัน
กอบกัยกิจ

รัฐวิสาหกิจ
107. นายนราธิป

วงษสุวรรณ

108. นายสมศักดิ์
จิตตรีพรต
109. นายเพิ่มพูน
ทองไพบูลย
110. นางสาวเจนจิรา ธารสิทธิ์
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
111. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
สํานักงาน ป.ป.ช.
112. นางสาวณัญกานต จันทรภู

-5ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลานสัก
2. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายชํานาญ
กานตนภัทร จาจังหวัดอุทัยธานี
2. นายประสาน
ทองสุขมาก
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
3. นางธัญญารัตน
ไตรศักดิ์สุริยันต เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
4. นางสาวชุษณฎา
ขาวมะลิ
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
5. นางสาวอัญชลี
นาคยา
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
6. นางสาวภัทรีพันธุ
พัดใส
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
7. นายสันต
กองสมบัติ
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
8. นางณชญาภา
เห็นเจริญสุข หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
9. นางวารี
งามดีเจริญ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ป ระชุ มพร อมแล ว นายณรงค รั กร อ ย ผู ว าราชการจั งหวั ด อุทัย ธานี ประธานในที่ป ระชุ ม
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระกอนประชุม
1. ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงที่ใหม
1. นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ปลัดจังหวัดสระบุรี
2. นายอํานวย เกิดแกว หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
/2. ขาราชการยายมาดํารง...

-62. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายพิทักษ คําอุน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร
2. นางสาวพรทิพย เสนะโห สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สํานักงานสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3. นายเพิ่มพูน ทองไพบูลย ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
4. นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
5. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
6. พันตํารวจเอก วินัย นุชชา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
7. นายพยนต อัศวพิชยนต รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดพิจิตร
8. รอยโท ทศพล ไชยโกมินทร รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูตรวจราชการกรม กรมการปกครอง
9. นายณรงค รักรอย ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ใหทุกสวนราชการทําตามนโยบายของรัฐบาลใหสําเร็จ
1. ทุกสวนราชการหากมีปญหาใหนําปญหานั้นมาปรึกษาหารือกัน
2. ใหทําตามยุทธศาสตรจังหวัด คือ ตองโปรงใส ตรวจสอบได
3. ตอยอด Agenda ของรัฐบาล อะไรที่เปนนโยบายของรัฐบาลขอใหคิดแลวนําไปตอยอด
เพราะรัฐบาลตองการใหประชาชนอยูดี มีสุข โดยบําบัดทุกข บํารุงสุข ของประชาชน
ทั้งนี้ ขอใหทุกสวนราชการรวมมือรวมใจกันทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 9 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว634 ลงวันที่
22 ตุลาคม 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
25 ตุลาคม 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
/ระเบียบวาระที่ 3...

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูว าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนตุลาคม 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถึ จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
พัฒนาการจังหวัด
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปาหมาย
ดําเนินการใน 8 อําเภอ จํานวน 35 หมูบาน งบประมาณ 50,260,000.- บาท
ดําเนินการใน 5 กระบวนการ คือ
1. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว : 6,493,200.- บาท
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยว/สิ่งอํานวยความสะดวก : 17,500,000.- บาท
3. พัฒนาสินคาและบริการ : 10,500,000.- บาท
4. เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น : 9,326,800.- [km
5. สงเสริมการพตลาดชุมชนทองเที่ยว : 6,440,000.- บาท
ผลการดําเนินงาน
นักทองเที่ยว ชาวไทย : 7,593 คน ตางชาติ : 31 คน รวม 7,624 คน
รายได รานอาหาร 2,685,930.- บาท
บริการ
881,760.- บาท
ที่พัก
129,800.- บาท
จําหนายผลิตภัณฑ 14,553,973.- บาท รวมทั้งสิ้น 18,251,463.- บาท
1. การเบิกจายสามารถเบิกจายไดรอยละ 82.88 เปนอันดับ 1 ของประเทศ
2. บานสะนํา หมูที่ 2 ตําบลบานไร อําเภอบานไร ไดรับการคัดเลือกเปนชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ตนแบบ ระดับประเทศ (1 ใน 50 ของประเทศ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ภาพพระฉายาลักษณพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดนํามาประดับใหถูกตอง
(รมน.จว.อน.)
รอง ผอ.รมน.จว.อน.
1. ภาพพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ภาพพระราชทาน 12 ภาพ หรือภาพของพระบรมวงศานุวงศ การนําไปประดับตามสถานราชการ
หนวยงานหรือที่ตาง ๆ ขอใหพิจารณาโดยเฉพาะภาพของในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 12 ภาพ
นอกนั้นไมบังควรที่จะทําเอง สามารถดาวโหลดไดจากเน็ต มีบางสวนราชการที่นําภาพที่คิดเอง
มาประดับซึ่งไมเหมาะสม ดังนั้น จึงขอใหสวนราชการชวยกันประชาสัมพันธในการนําภาพ
จํานวน 12 ภาพ นํามาประดับใหเหมาะสมทราบทั่วกัน แมกระทั่งธงที่นํามาประดับขอให
ดูแลรักษาใหเปนที่เรียบรอย
/2. ศูนยดํารงธรรมจังหวัด…
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มติที่ประชุม

2. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 ไดมีการประชุมรับทราบนโยบายทั้ง
17 จังหวัด สรุปดังนี้ ศูนยดํารงธรรมเคลื่อนที่เปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ยากลําบาก
ตองการใหรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ความเดือดรอน มีทั้งตํารวจ ทหาร ปกครอง จิตอาสา
ใหทั้ง 4 สวน ใหมีการเสนอแผนทุกวันที่ 25 ของเดือน ลงพื้นเดือนละ 5 ครั้ง
3. การชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เนนย้ําการประสานภาคเอกชนรวมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภคขออนุญาตมอบหมาย สนง.ปภ.จว.อน.เปนศูนยกลาง รับและรวบรวมสิ่งของและ
ประชาสัมพันธสิ่งของที่ไดมาจะนําไปมอบแกประชาชนที่ไดรับเดือดรอน หากติดขัดเรื่องรถบรรทุก
สิ่งของขอใหประสานทางทหารไดทันที
4. เสนอแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนทีผ่ านศูนยดํารงธรรมจังหวัดหรือศูนยดํารงธรรม
อําเภอ บางเรื่องหากแกไขไดโดยไมตองผานขั้นตอนหรือกระบวนการของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ที่นาํ เสนอหนวยงานหรือเจาของเรื่องจะตองใชเวลานาน หากสามารถทําไดขอใหประสานกัน
ทางโทรศัพทเพื่อปรึกษากันและลงพื้นที่พรอมกันจะสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. จะจัดประชุมบุคลากรที่ทํางาน กอ.รมน.จว.อน ทั้ง 46 ราย ซึ่งอยูในสวนราชการ
หลายหนวยงาน เพื่อทํางานรวมกันในความมั่นคงของจังหวัดอุทัยธานี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนที่ 20 เมษายน 2561
วินัยการเงินการคลัง : วินัยในการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
1. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ตองคํานึงถึง
1) ความจําเปนและภารกิจ
2) ฐานะเงินนอกงบประมาณ
3) ความสามารถในการใชจาย
4) การกอหนี้ผูกพัน
2. การตั้งงบประมาณรายจายที่สําคัญ งบประมาณรายจายลงทุน
- ตองไมนอยกวารอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําป
- ตองไมนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุล งบประมาณประจําปนั้น
หมวด 2 นโยบายการเงินการคลังสวนที่ 2 กลาวคือ การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา 17 (3) การจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกหนวยงานของรัฐ ตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ใชจายและการกอหนี้ผูกพันของหนวยงานของรัฐภายในปงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
/5.2 (สํานักงานสถิติจงั หวัดอุทัยธานี)…

-95.2 (สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนตุลาคม 2561
5.3 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประกันสังคม เรื่อง ประกาศพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5.4 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2561
5.5 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กันยายน 2561 - 20 ตุลาคม 2561
5.6 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2561
5.7 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2561
5.8 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2561
5.9 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2561
5.10 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

