รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไมตรี
2. นายสมเจตน

ไตรติลานันท
จงศุภวิศาลกิจ

รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

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

ตัณฑโอภาส
แกวมณี
ธรรมาวุฒิชัย
เครือบคนโท
แตงจุด
เลิศรัตน
พุทธรักษา
พัสถาน
ใชเฮ็ง
นิ่มพูลสวัสดิ์
ชังชั่ว
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
โตวสัจจา
เอี่ยมละออ

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

เรืองนิคม
กลับนวม
บุญมา
ฉายาประเสริฐ
เหลาแชม
เรืองสาตรา
กาญจนจิรเดช
สรสิทธิ์
แจงทนงค
นามโลมา
จันทรัตน

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

8. นางเพชรรัตน
9. นายเสวก
10. นายอนุชา
11. นายปญญา
12. นายสืบพงษ
13. น.ส.จรัสศรี
14. นายรณรงค
15. นายสมพจน
16. นายวีรวิทย
17. นางสมพร
18. นายศุภฤกษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
19. น.ส.เพ็ญวิภา
20. นายอัคนีวุธ
21. นายเอกพงษ
22. นายวิรัช
23. นายอนันต
24. นางสาวเยาวรัตน
25. นายฐกร
26. นางสุจิตรา
27. นางสาวนิภา
28. นายตระกูล
29. น.ส.สุภาพร

/กระทรวง...

-2กระทรวงอุตสาหกรรม
30. นางสาวสมใจ

มีสมบูรณ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
31. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
32. นางสิริพรรณ
33. นายจํานงค
34. นายเสถียร
35. นายวรายุธ
36. นางอุทัยวรรณ
37. นายภาณุวัชร
38. นายชนะ
39. นางพรพิมล

พิศาลสังฆคุณ
เชื้อชวด
อวมพรหม
โกณที
โพธิ์กระจาง
ชางทุงใหญ
พรสวัสดิ์
พิชญกุล

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
40. นายสุเทพ
ภูรัตนโอภา

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
41. นายพจน

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

สีเขม

กระทรวงการคลัง
42. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
43. นายจักราวุธ
เพชรแกว
44. นายรวม
อนุเครือ
45. นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิสาร

คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
46. พ.อ.พรชัย
47. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
48. นางสมพิศ
49. นายสุรชัย

ปญญาชนวัฒน
โชคครรชิตไชย

(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
50. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
51. นายเรืองศักดิ์
เยื่อใย
52. นางอมรรัตน
53. นางสาวพรพิมล

ทองธรรมชาติ
เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...

-3กระทรวงแรงงาน
54. นายเฉลิมพล
55. นายทัศนะ
56. นางวิไล
57. นางสาวปทมาภรณ
58. นางสมพร

เนียมสกุล
ธรรมศีลบัญญัติ
เลิศปติโกวิท
กฤษณพันธุ
ชันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
59. นายเอนก
60. นายไพศาล
61. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
สิทธิเขตกรณ
อุตมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
62. นายทวีทรัพย
63. นายสมชาย
64. นางศศิธร

เขียวรัตน
แกวสิงห
จันทราธิบดี

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงกลาโหม
65. พ.อ.ชัยรัช

ยิ้มทิม

(แทน) ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
(แทน) หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา ภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

66. พ.ท.วิสูตร
67. พ.อ.เดชไชย

นุชนอมบุญ
บุญโสม

68. น.ท.อนุชา

อาจวงษ

กระทรวงยุติธรรม
69. นายศรีผล
70. นางสาวลดาวัลย
71. นายวิรัช
72. นายปาน

ตาสาย
โรจนพานิช
กุลเพชรประสิทธิ์
สุคนธรส

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

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
73. พ.ต.ต.หญิงทัศนมน ดิษเจริญ
(แทน) ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
74. นายสุดใจ
ทรัพยะประภา
75. นายธานี

วงศนาค

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
/กระทรวงทรัพยากร...

-4สํานักงานตํารวจแหงชาติ
76. พ.ต.อ.ชาญวิทย
77. พ.ต.อ.สาโรจน
78. พ.ต.อ.เดชาวุธ
79. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
80. พ.ต.อ.ไพสิฐ
81. พ.ต.อ.โกศล
82. พ.ต.อ.อดุล
83. พ.ต.ท.สมชาย
84. พ.ต.อ.ธวัช
85. พ.ต.ท.สมใจ
86. พ.ต.อ.ธนกฤษ
87. พ.ต.อ.สาทิตย
88. พ.ต.ต.ภูวดล

กนกนาถ
พิมพคุณากร
พุทธิมา
สิงหไกร
แกวจรัส
ใจเพ็ชรดี
เจริญคุณวิวัฏ
เสวยทรง
ตุนคําแดง
เมืองหมิ้น
พาภิรมย
ศรีหมื่นไวย
ภูมี

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

กระทรวงพาณิชย
89. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
90. นางชนิสา

ทองทิพยรัตน

(แทน) พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
91. นายไพบูลย
กุลแพง
92. นางสาวบุปผา
สรอยสกุณี

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
93. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
94. นายนิพนธ
95. นายพิเชษฐ

บูรณะเรศน
ชัยวัน

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
96. นางสาวรัฐนันท ทิพยสุวรรณ

(แทน) ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงาน ป.ป.ช.
97. นางสาวจตุพร

พูลแกว

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

/ผูไมมาประชุม...
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1. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ติดราชการ
2. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
3. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
4. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
5. ผูอํานวยการ สนง.ททท.สํานักงานอุทัยธานี
6. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
7. ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
8. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
9. โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
10. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
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 นายไมตรี ไตรติลานันท รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ทําหนาที่
เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2. นายปญญา ใชเฮ็ง นายอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
3. นายไพบูลย กุลแพง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
4. นายสุเทพ ภูรัตนโอภา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงทีใ่ หม
1. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กระทรวงแรงงาน
/2. นางธนพร สุวรรณโณ...

-62. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง จัดหางานจังหวัดลําพูน
3. นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกระบี่
1.3 การรับมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) ปายพระราชทาน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” และกิจกรรมจิตอาสา
รอง ผวจ.อน.
ปายพระราชทาน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” และกิจกรรมจิตอาสา ปายจิตอาสาที่
(นายไมตรี
พระราชทานไวและเกาแลว มีบางจังหวัดไปเขียนตอเติมแตงปาย ไมได หามเด็ดขาด ทานจึง
ไตรติลานันท) พระราชทานใหมาใหม อนุญาตใหเติมไดบางอยาง ชื่อภารกิจใหพิมพลงบนปายได เชน ภารกิจพัฒนา
ภารกิจเฉพาะกิจ และภารกิจภัยพิบัติ ชื่ออําเภอและจังหวัดใหพิมพลงบนปายได นอกนั้นหามตอเติม
ขอความในปายพระราชทานโดยเด็ดขาด
การแตงกายจิตอาสา ตองครบและสุภาพ ตองปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลประชาชนหรือเพื่อ
สาธารณประโยชน หามแต งกายไปตอนรับบุคคล ใหจิ ตอาสาปฏิบัติ ภารกิจ ที่เหมาะสม สถานที่
ที่เหมาะสม และเวลาที่เหมาะสม เมื่อเสร็จภารกิจใหเปลี่ยนเปนชุดปกติ
ขอใหทุกสวนราชการใหความสําคัญในงานที่เกี่ยวกับสถาบัน ทุกพระองค เชน รัฐพิธี หรือ
โครงการพระราชดําริ โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ (ยกตัวอยางเชน นักเรียนทุนของรัชกาลที่ 10)
ซึ่งเปนงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ซึ่งใหรายงานทุกเดือน และธงชาติของแตละ
สวนราชการที่ประดับตามรั้ว หรือประดับที่อื่นๆ หามเกา หามขาด สวนราชการใดประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณของทุกพระองคใหสวนราชการดูแลรักษาใหสวยงามสมบูรณและสมพระเกียรติ
หากเสื่อมโทรมหรือชํารุดใหซอมแซมใหเรียบรอย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวครบ 66
พรรษา จะมี ก ารจั ด งานเฉลิ ม พระชนมพรรษา สิ่ ง ที่ ต อ งทํ า ตอนนี้ คื อ ปลู ก ต น รวงผึ้ ง ขอให
ทุกหนวยงานปลูกตนรวงผึ้ง ในที่ที่เหมาะสม ถาทําไดใหออกดอกสีเหลืองภายในเดือนกรกฎาคม
การแตงกายขอใหใสสีเหลืองทั้งเดือนกรกฎาคม และทุกสวนราชการตองทําความสะอาด โดยเริ่มจาก
บานของตนเองและสํานักงาน สวนสาธารณะในพื้นที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย และจะมีการตรวจ
ตามหนวยงานตาง ๆ
การดําเนินงานของจิตอาสาหามไมใหมีการแฝงการหาเสียงของนักการเมือง
หามนักการเมืองครอบงําจิตอาสา
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รัฐมนตรีเนนย้ําวาไมใชวาทกรรม แตตองทําใหเปนจริงและยั่งยืน
ใหประชาชนอยูดีกินดี และพึ่งตนเองได
รัฐมนตรีกําชับผูวาราชการจังหวัดใหกํากับ ดูแลสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขาราชการ บุ คลากร ให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ด ว ยความตั้ งใจ เสี ย สละ โปร งใส อย า ให มีเ รื่ องร องเรี ย น
โดยเด็ดขาด บูรณาการทุกภาคสวนชวยกันทํางานใหเกิดเปนรูปธรรม ขอใหทุกสวนราชการปฏิบัติ
ภารกิจดวยความตั้งใจ โปรงใส
ป ญ หามวลชน ความเดื อ ดร อ นของประชาชน หากมี ก ารรวมตั ว ต อ งรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เจาหนาที่เกี่ยวของตองลงไปรับเรื่องดวยวาจาที่สุภาพ ออนนอม
อยาปฏิเสธ ทําความเขาใจกับมวลชน
/ปญหาสับปะรด...

-7ปญหาสับปะรดลนตลาด และราคาตก ขอใหทุกสวนราชการชวยเหลือเกษตรกรโดยการ
ชวยกันซื้อสับปะรดในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ระบายประมาณ 700 ตัน สามารถสั่งซื้อไดจาก
สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานีหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานีมีกรรมการ เรื่อง จังหวัดสะอาด โดยใชหลัก 3R คือ reuse reduce
recycle โดยใหมีการคัดแยกขยะ เศษอาหาร จังหวัดกําลังศึกษาการนําขยะมาผลิตพลังงานไฟฟา
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล า ง 2 ได แ ก จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร จั ง หวั ด นครสวรรค จั ง หวั ด
พิ จิ ต ร และจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ครม.สั ญ จร ระหว า งวั น ที่ 11 – 12 มิ ถุ น ายน 2561 วั น ที่
11 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร และวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค
โดยรัฐมนตรีของแตละกระทรวงกระจายลงพื้นที่ในกลุมจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีจะมีรัฐมนตรีจาก
3 กระทรวงลงพื้นที่ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม จะมาลงพื้นที่
ชมตนไมยักษ ที่อําเภอบานไร รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เรื่องคุมประพฤติ ที่อําเภอบานไร และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปที่ คทช.ระบํา อําเภอลานสัก
ขอให ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข องเตรี ย มความพร อ มในการต อ นรั บ เตรี ย มข อ มู ล และให
ระมัดระวังการรางหนังสือ
Smart province เมืองอัจฉริยะ เปาหมาย 3 เรื่อง แหลงครัวโลก พืชผลทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ ปลูกพืชที่มีมูลคาสูง การแปรรูป การทองเที่ยว บริการ ใหไดมาตรฐาน บริษัทแคทคอปอเรชั่น
จะโฆษณา Digital Market
เรื่องงบประมาณ ผูว าราชการจังหวัด อุทัย ธานีเน นย้ํ าทุกเดื อน มีเ ปาหมายการเบิกจาย
ขอใหเรงรัดการเบิกจาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เรื่อ ง รั บ รองรายงานการประชุมคณะกรมการจัง หวัด และหัว หนา สว นราชการจัง หวั ด
อุทัยธานี ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว393
ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2561 แจ ง ให ทุก ส ว นราชการตรวจรายงานการประชุ ม ผ านเว็ บ ไซต
http://www.uthaithani.go.th แล ว หน ว ยงานใดจะขอแก ไ ขรายงานการประชุ มฯ ขอให แ จ ง
สํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวาไมมี
หนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูว า ราชการจังหวัดอุทยั ธานีและรองผูวาราชการจังหวัด
อุทยั ธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 สรุปผลการดําเนินงาน...

-83.2 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
ผอ.ศูนยดํารงธรรมฯ
สถิติเรื่องรองเรียน/รองทุกข และผลดําเนินการ รวมทั้งหมด 1,597 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ
1,582 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 15 เรื่อง ดังนี้
1. ประเภทปญหาความเดือดรอน
จํานวน 2 เรื่อง
2. ประเภทรองเรียนหนวยงานรัฐ/เจาหนาที่
จํานวน 3 เรื่อง
3. ประเภทปญหาที่ดิน
จํานวน 3 เรื่อง
4. ประเภทขอความชวยเหลือ
จํานวน 6 เรื่อง
5. ประเภทแจงเบาะแสการกระทําความผิด
จํานวน 1 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ

ปลัดจังหวัด
อุทยั ธานี

มติที่ประชุม
ประธาน

ประธาน

มติที่ประชุม

3.3 ความกาวหนาในการดําเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี/เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
ไดจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ชุมชน ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน
2561 จัดไปแลวเกือบ 30% ทุกสวนราชการมีคณะทํางานติดตามสังเกตการณ จะปรับเปน
คณะทํางานประเมินมีโครงการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมตอเนื่องมีทีมหมูบานทีมละ 10 คน ทั้งนี้
กําลังจัดทําคูมือหลังจากทําคูมือเสร็จเรียบรอยแลวจะไปทําความเขาใจกับทีมหมูบาน สวนเรื่องงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติมาแลว สวนราชการสามารถเบิกจายไดเรื่องการจัดเวที การจางนักศึกษาในระหวาง
ปดภาคเรียนวันละ 300.- บาท โครงการหมูบานละ 200,000.- บาท ทุกอําเภอไดสงโครงการ
มาเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 หากโครงการตาง ๆ ผาน สํานักงบประมาณ
จะอนุมัติเงินประมาณ 18 มิถุนายน 2561 เปนตนไป สําหรับ สนช. คาดวาจะมาพื้นที่ที่จัดเวที
อําเภอลานสักและอําเภอบานไร ประมาณวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2561
รับทราบ
หากไดรับงบประมาณมาแลว ใหเรงเบิกจายใหทันภายในเดือนสิงหาคม 2561
3.4 ผลการดําเนินการดานการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนตอเนื่องตลอดทั้งป
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
ชวงสงกรานตจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิต 7 คน นโยบายของรัฐบาลใหรณรงคตลอดป 2561
จังหวัดอุทัยธานีมีมติแลววา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 ตํารวจจะบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
ขณะนี้มีปายประชาสัมพันธแลววา 1 มิถุนายน 2561 จับจริง ปรับจริง ขอความรวมมือสวนราชการ
ประชาชน ทราบทั่วกัน หากเปนขาราชการปรับเต็มตามอัตรา สวนประชาชนปรับตามขั้นตอน
รับทราบ

3.5 บานมั่นคงชนบท ชีวติ ใหม อนาคตใหม บนที่ดิน สปก.
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
นายธีรพงศ
ภารกิจงานสําคัญของ พอช.คือเปนงานที่ชวยสนับสนุนชุมชน ตําบล ใหเขมแข็ง
พรอมพอชื้นบุญ
1. งานสวัสดิการชุมชน เกี่ยวกับสวัสดิการตั้งแตเกิดจนตาย ใหประชาชนนึกถึงเรื่องสังคม
ผอ.ภาคกลาง
2. การสรางประชาธิปไตย
ตะวันตก พอช.
3. เศรษฐกิจฐานราก เรื่องที่อยูอาศัยมี 3 เรื่อง คือ
/3.1 ที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมือง...

-93.1 ที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมือง จังหวัดอุทัยธานีจะอยูที่บานมั่นคงสะแกกรัง
3.2 ที่อยูบานมั่นคงชนบท ตําบลระบํา ที่ดิน สปก. จํานวน 295 หลังคาเรือน
3.3 ที่อยูบานพอเพียง เปนบานแบบซอมสราง
งานที่ทําในจังหวัดอุทัยธานีประสบผลสําเร็จ ซึ่งไดรับความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ

(สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เปาหมายการเบิกจาย
งบประจํา 77% งบลงทุน 65.11% ภาพรวม 74.29%
งบประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,009.1 ลานบาท สามารถเบิกจายได
คิดเปนรอยละ 70.6
งบลงทุน ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,477.2 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 53.8
ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,486.3 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 60.6
สถานการกอหนี้ผูกพัน – ลงทุน
กอหนี้ผูกพันแลว 98.67%
ยังไมกอหนี้ 1.33%
งบพัฒนาจังหวัด (งบภาค)
1.4 ลานบาท
งบสวนราชการ
3.0 ลานบาท
งบกลาง (รองนายกฯ)
15.2 ลานบาท
รวมทั้งสิน้
19.6 ลานบาท
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมิถุนายน 2561
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
5.2 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมิถุนายน 2561
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
5.3 ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทยั ธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
/5.4 ขาวความเคลื่อนไหว...

- 10 5.4 ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2)
5.5 ขาวประชาสัมพันธสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี)
5.6 ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจงั หวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
5.7 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี
ระหวางวันที่ 21 เมษายน 2561 - 21 พฤษภาคม 2561
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
5.8 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
5.9 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
5.10 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
5.11 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
5.12 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี)
5.13 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
5.14 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑจังหวัดอุทัยธานี)
5.15 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2561
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
5.16 ขาวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 6...

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

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

