รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายแมนรัตน
2. นายสมเจตน

รัตนสุคนธ
จงศุภวิศาลกิจ

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
3. นายพีระพล
4. นายอํานวย
5. นางศุภลักษณ
6. นางสาวลินดาวรรณ
7. นายปยพงษ
8. นายชํานาญ

ตัณฑโอภาส
เกิดแกว
แกวมณี
ธรรมาวุฒิชัย
เครือบคนโท
แตงจุด
หนองกาวี
พุทธรักษา
หลวงอาจ
ฉายอภิรักษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
ชังชั่ว
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
โตวสัจจา
เอี่ยมละออ
คะสันต

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

เรืองนิคม
กลับนวม
บุญมา
ฉายาประเสริฐ
เหลาแชม
เรืองสาตรา
กาญจนจิรเดช
สิงหชัย
สรสิทธิ์
หัสดินทร ณ อยุธยา

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธสัตวอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี

9. นางสาวมยุรีย
10. นายเสวก
11. นางสาวบุผา
12. นายวรรธน
13. นายสืบพงษ
14. น.ส.จรัสศรี
15. นายรณรงค
16. นายสมพจน
17. นายวีรวิทย
18. นางสมพร
19. นายศุภฤกษ
20. นายโสภณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. น.ส.เพ็ญวิภา
22. นายอัคนีวุธ
23. นายเอกพงษ
24. นายวิรัช
25. นายอนันต
26. นางสาวเยาวรัตน
27. นายฐกร
28. นายชัยวัฒน
29. นางสุจิตรา
30. นางสาววัฒนาวดี

/31. นายตระกูล...

-231. นายตระกูล
32. น.ส.สุภาพร
กระทรวงอุตสาหกรรม
33. นางสาวณิชาภา

นามโลมา
จันทรัตน

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

ไชยเรือน

(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
34. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
35. นางเมธินี
36. นายบรรพต
37. นายเสถียร
38. นายชาญชัย
39. นางอุทัยวรรณ
40. นายชนะ
41. นางพรพิมล

จงรักษ
เหมือนทอง
อวมพรหม
โพนกองเส็ง
โพธิ์กระจาง
พรสวัสดิ์
พิชญกุล

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
42. นายสุเทพ
ภูรัตนโอภา

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
43. นายพจน

สีเขม

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
44. นางศศกร
45. นายจักราวุธ
46. นายรวม
47. นางสาวพันสิริ

ลออศรีสกุลไชย
เพชรแกว
อนุเครือ
เพียรธันยการกุล

คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
48. พ.ท.สมพงษ
49. นายสุเทพ

กาสุริย
ประเสริฐนอย

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

กระทรวงสาธารณสุข
50. นางสมพิศ

ปญญาชนวัฒน

(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
51. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
52. นายจิรวุฒิ
ศิริรัตน
53. นางสายสุณี
อินทะวงษ
54. นางสาวกัญชพร ไวสาริกิจ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...

-3กระทรวงแรงงาน
55. นางเกษร
56. นายทัศนะ
57. นางวิไล
58. สิบเอกสหัส
59. นางสมพร

วรรณศุกร
ธรรมศีลบัญญัติ
เลิศปติโกวิท
ทองสาริ
ชันติโชติ

กระทรวงคมนาคม
60. นางสาวดารารัตน ยางเขียวกับ
61. นายมาโนช
ชาวสวน
62. นายอนุเทพ
อุตมกูล
สํานักงานอัยการสูงสุด
63. นายทวีทรัพย
เขียวรัตน
64. นางสาวอริยะลักษณ สุมิระ
65. นางศศิธร
จันทราธิบดี

(แทน) แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
อัยการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงกลาโหม
66. พันเอกเพิ่มศักดิ์
67. พันเอกอนุชาติ
68. พันเอกอติพร

ประเสริฐศรี
กลิ่นฤทธิ์
จันทรบาง

ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

กระทรวงยุติธรรม
69. นายนฤพนธ
70. นางพูนทรัพย

แกวเทศ
วาสนา

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

71. นางสาวพีรกรณ
72. นายปาน

เพ็ชรวรี
สุคนธรส

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
73. นายสุรพงษ
ธนสังขนุชิต
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
74. นายอิสรภาพ
คงมีทรัพย
75. นายสมพร

พากเพียร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

/สํานักงาน…

-4สํานักงานตํารวจแหงชาติ
76. พ.ต.อ.โชคอนันต
77. พ.ต.ท.มานพ
78. พ.ต.ท.เรืองยศ
79. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
80. พ.ต.ท.สุรพล
81. พ.ต.อ.สันติ
82. พ.ต.อ.ชายชาญ
83. พ.ต.อ.ธวัช
84. พ.ต.อ.ถาวร
85. พ.ต.อ.สาทิตย

สายจันยนต
ชาวไร
คําอินทร
สิงหไกร
ศรีสมาน
ทองเชื้อ
เพ็ญไชยา
ตุนคําแดง
รวมกิ่ง
ศรีหมื่นไวย

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

กระทรวงพาณิชย
86. นางสาววันดี

ขําออน

(แทน) พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
87. นายวีรวิชญ

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
88. นายไพบูลย
กุลแพง
89. นายอานนท
พิทักษธํารง

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
90. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
91. นางชลอ

โนรี

ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
92. นายนภพล

กันยะมูล

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี

93. นางสมทรง
94. นายชูศักดิ์
95. นายวิชา

เอื้ออุดมศิริกุล
เลื่อมนรินทร
สุพรรณแสง

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
96. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
สํานักงาน ป.ป.ช.
97. นางสาวศิริลักษณ กมลเทพเทวินทร

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี
/ผูไมมาประชุม...

-5ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายไมตรี ไตรติลานันท) ติดราชการ
2. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
5. ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
6. หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา ภาค 1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
7. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวางอารมณ
8. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองการุง
9. ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี
10. ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายวรวิทย
2. นายประสาน
3. นางธัญญารัตน
4. นางสาวชุษณฎา
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ยอแสง
ทองสุขมาก
ไตรศักดิ์สุริยันต
ขาวมะลิ
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายแมนรัตน รัตนสุคนธ ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในที่ประชุม
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. สิบเอกสหัส ทองสาริ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดพะเยา
2. นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการพิเศษ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ

ประธาน
มติที่ประชุม

1.2 รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
- นําตัวอยางการประดับพระบรมฉายาลักษณ การตั้งโตะหมู ประดับธง การประดับผา
ระบายผา ใหทุกสวนราชการนําไปประดับตามตัวอยาง โดยประดับใหถูกตอง สวยงาม เรียบรอย
รับทราบ
/หน.สนจ.อน...

-6หน.สนจ.อน.

มติที่ประชุม

1. จัดเตรียมความพรอมของสถานที่บริเวณหนาศาลากลางจงหวัด เพื่อประดับพระฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเครื่องราชสักการะ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
2. จัดเตรียมความพรอมของสถานที่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ทีเ่ หมาะสมเพื่อใชเปน
สถานที่ลงนามถวายพระพรสําหรับบุคลากรในสังกัดและผูมาติดตอราชการ
3. เชิญชวนขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดแตงกายดวยเสื้อเหลือง
ตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
4. การจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
4.1 พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร จํานวน 67 รูป ณ บริเวณหาแยกวงเวียนวิทยุ
4.2 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ บริเวณ
ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
3.3 พิธีลงนาถวายพระพร ณ ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
3.4 กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” จัดกิจกรรม Big Cleaning
โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศในวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2561
3.5 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ
ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกร
เอกชน มูลนิธิและภาคประชาชน อัญเชิญพานพุมถวายราชสักการะหนาพระฉายา
ลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
รับทราบ

ปลัดจังหวัด อน.

จิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ
จังหวัดอุทัยธานีจะจัด 2 วัน คือ วันพุธที่ 11 ก.ค.61 และวันเสารที่ 28 ก.ค. 2561
โดยในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 จัดพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช เสร็จพิธีแลว
เริ่มกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ จะพัฒนาในเขตเทศบาล เก็บทําความสะอาดวัชพืช
น้ํา และทําความสะอาดบอน้ํามนต 100 ป วัดหลวงราชาวาส การแตงเครื่องแบบจิตอาสาถือ
เปนเครื่องแบบพระราชทาน ตองปฏิบัติใหสมกับเครื่องแบบและปายไวนิลที่กําหนดไวสีฟา
มีลายพระหัตถเกี่ยวกับการวาดของพระองคทาน
วันเสารที่ 28 ก.ค. 2561 จะรวมจิตอาสาที่จังหวัด อําเภอ สวนราชการตาง ๆ จะทํา
พรอมกันและจะกระจายไปทั่ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัด
อุทยั ธานี ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 11 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว430
ลงวั น ที่ 19 มิถุน ายน 2561 แจ ง ให ทุกส ว นราชการตรวจรายงานการประชุ มผ านเว็ บ ไซต
http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจง
สํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวาไมมี
หนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
/ระเบียบวาระที.่ ..

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูว าราชการจังหวัดอุทยั ธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานี ประจําเดือนมิถุนายน 2561 นําเสนอโดยวีดที ัศน
มติที่ประชุม
หน.สนจ.อน.

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การจัดงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.30 น. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด
สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม องคกรภาคประชาชน และประชาชน
ทุกหมูเหลา พรอมกัน ณ อาคารเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
การแตงกาย : ขาราชการ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - สุภาพบุรุษ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
หรือชุดสุภาพ
- สุภาพสตรี ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
รับทราบ

3.3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
ผอ.ศูนยดํารงธรรมฯ สถิติเรื่องรองเรียน/รองทุกข และผลดําเนินการ รวมทั้งหมด 1,630 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ
1,616 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 14 เรื่อง ดังนี้
1. ประเภทปญหาความเดือดรอน
จํานวน 3 เรื่อง
2. ประเภทรองเรียนหนวยงานรัฐ/เจาหนาที่
จํานวน 3 เรื่อง
3. ประเภทปญหาที่ดิน
จํานวน 4 เรื่อง
4. ประเภทขอความชวยเหลือ
จํานวน 2 เรื่อง
5. ประเภทแจงเบาะแสการกระทําความผิด
จํานวน 2 เรื่อง
การบริการใหคําปรึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 13 เรื่อง
1. ปรึกษากรณีพิพาทระหวางบุคคล
จํานวน 8 เรื่อง
2. ปรึกษากรณีเกี่ยวกับที่ดิน
จํานวน 3 เรื่อง
3. กรณีแนะนําใหความชวยเหลือตาง ๆ
จํานวน 2 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สรุปสถานการณวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ชวงเดือนมิถุนายน 2561
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หน.สนง.ปองกันและ รายงานสถานการณเหตุสาธารณภัยระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 จํานวน 2 ภัย ดังนี้
บรรเทาสาธารณภัย
1. เกิดอุทกภัย
จว.อน.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง เกิดน้ําทวมขังนาขาว
จํานวน 352 ไร ไดประกาศเปนเขตภัยพิบัติใหความชวยเหลือแลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรอําเภอ
/ 2. เกิดอัคคีภัย...

-82. เกิดอัคคีภัย
1) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง บริเวณชุมชน 13
บานวังยาง บานพักอาศัยเสียหาย 3 คูหา ขณะนี้ไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลเมืองอุทัยธานี
2) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตําบลบานไร หมู 4 อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
บานพักอาศัยไดรับความเสียหายจํานวน 1 หลัง ผูไดรับความเดือดรอนจํานวน 7 ราย ไดรับให
ความชวยเหลือโดยใชเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชินูปถัมภและอําเภอได
ประสานงานกับภาคเอกชนและประชาชนไดรวมบริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบาน 1 หลังที่เสียหายกรมบัญชีกลางตีความวา ไมใชการประสบภัยที่
จะใชงบประมาณของทางราชการชวยเหลือได จึงไดของรับบริจาคจากสวนราชการและประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายงานความกาวหนา โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
ผูแทน
จังหวัดอุทัยธานีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกษตรและสหกรณ เพื่อดําเนินงานโครงการภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดานเกษตร 2 แผนงาน 11 โครงการ
จว.อน.
หนวยดําเนินงาน 14 หนวยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 192,572,900 บาท
1. แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตดานการเกษตร จํานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 188,663,380 บาท
1.1 ดานการอบรม เปาหมายรวม 19,495 ราย 9 โครงการ งบประมาณ
59,441,080 บาท
- อบรมเสร็จสิ้นแลวในเดือนมิถุนายน 2561 3 โครงการ (เกษตรกร 428 ราย)
งบประมาณ 971,880 บาท
- อยูระหวางดําเนินการอบรมชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 4 โครงการ
(เกษตรกร 17,837 ราย) งบประมาณ 55,964,000 บาท
- มีแผนอบรมในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 2 โครงการ
(เกษตรกร 1,230 ราย) งบประมาณ 2,505,200 บาท
1.2 ดานการกอสราง จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 128,815,300 บาท
- อยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 88,778,300 บาท
- อยูระหวางลงนามสัญญา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,036,500 บาท
1.3 ดานอื่น ๆ
- อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางฯ
อนุมัติคําขอแลว 47 ราย 300 ไร งบประมาณ 407,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 3,222,820.- บาท
2.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 18 หลักสูตร หนวยดําเนินงาน 6 หนวยงาน เปาหมายรวม 939 ราย
งบประมาณ 1,239,520 บาท
/- อยูระหวางดําเนินการ...

-8- อยูระหวางดําเนินการอบรมและเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน
11 หลักสูตร (เกษตรกร 859 ราย) งบประมาณ 1,239,520 บาท
- มีแผนอบรมในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 7 หลักสูตร
(เกษตรกร 80 ราย) งบประมาณ 111,200 บาท
2.2 โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร จํานวน 2 หนวยงาน
จํานวนแรงงาน 230 ราย อยูระหวางดําเนินการกอสราง งบประมาณ 2,781,200 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เปาหมายการเบิกจาย
งบประจํา 77% งบลงทุน 65.11% ภาพรวม 74.29%
งบประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,035.4 ลานบาท สามารถเบิกจายได
คิดเปนรอยละ 75.4
งบลงทุน ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,533.1 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 58.3
ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,568.5 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 65.2
สถานการกอหนี้ผูกพัน – ลงทุน
กอหนี้ผูกพันแลว 96.6%
ยังไมกอหนี้ 34.4%
งบพัฒนาจังหวัด (งบภาค)
6.6 ลานบาท
งบสวนราชการ
36.3 ลานบาท
งบกลาง (รองนายกฯ)
7.4 ลานบาท
เงินอุดหนุน
2.4 ลานบาท
รวมทั้งสิน้
52.7 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
5.2 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
5.3 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2561
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑจังหวัดอุทัยธานี)
/5.4 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน...

- 10 5.4 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี
ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 21 มิถุนายน 2561
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
5.5 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
5.6 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
5.7 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
5.8 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี)
5.9 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถนุ ายน 2561
(สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.10 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2561
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
5.11 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2561
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
5.12 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2561
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
5.13 “ผูป ว ยบริจาคอวัยวะและดวงตาใหสภากาชาดไทย”
(โรงพยาบาลอุทัยธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

