รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 10/2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 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. นางสาวปยวรรณ
8. นายชํานาญ
9. นางสาวมยุรีย
10. นายบุญธรรม
11. นายสุรพล
12. นายอาคม
13. นายชัยวัฒน
14. นายการุญ
15. นายสมพจน
16. นายนวพล
17. นายเสวก
18. ดร.พลภัทร
19. นายจํานง

วงศสุขพิศาล
ชูวาพิทักษ
สิงหทอง
กันโต
ทองไพรวรรณ
แตงจุด
หนองกาวี
ทองพิจิตร
ระลอก
แยมนวล
พงษบุญ
ไชยแขวง
สารภูษิตสันต
นวกุลพันธ
พุทธรักษา
โตสม
พันธเขตรการ

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
20. นายรัฐกรณ
21. นายชนมสวัสดิ์
22. นายนที
23. นายนุภาษ
24. นายคมน
25. นายสุเทพ
26. นายสันติ
27. นายบุญเลิศ
28. นายประสิทธิ์
29. นางสาวนิภา
30. นายมานะ
31. นางจันทนา

บกแกว
ทองโพธิ์งาม
เจนประเสริฐ
สันตยานนท
มวงคํา
คําไพเราะ
บุญศรี
บุบผากอง
นิยมไทย
แจงทนงค
ตนนา
ใจจิตร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
/กระทรวงอุตสาหกรรม...

-2กระทรวงอุตสาหกรรม
32. นางไพรินทร
กันทะวงษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
33. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
34. นางสาวจิตราภรณ จิตวรางคณา
กระทรวงศึกษาธิการ
35. นายรณชัย
ทัดชอมวง
36. นายวุฒิภัทร
จูมโสดา
37. นายวินัย
พรมแจม
38. นางสุรีรัตน
ดียิ่ง
39. นางอุทัยวรรณ
โพธิ์กระจาง
40. นายไพฑูรย
ฟกเขียว
41. นายปรีชา
การัก
42. นางพรพิมล
พิชญกุล
43. นางสาววราภรณ เรืองนอย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
44. นายประสงค
ทองประ
กระทรวงวัฒนธรรม
45. นางปภัสสร
ตรีศิลา
กระทรวงการคลัง
46. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
47. จ.ส.อ.ไพรัตน
ศรีศักดา
48. นางนวลอนงค
คงคํา
49. นางไพบูลย
พจนรุงวกุล
50. นายไกรวัชร
พึงชุมชื่น

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
51. พ.อ.พรชัย
52. นายสุเทพ
53. นางสาวสุนันทา

นพรัตน
ประเสริฐนอย
แวนแกว

รองผูอํานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
54. นายปรารถนา
55. นายสุรชัย

ประสงคดี
โชคครรชิดไชย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
/กระทรวงการพัฒนาสังคม…

-3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
56. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
57. นางขวัญใจ
วะราหะ
58. นางสายสุณี
อินทะวงษ
59. นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข
กระทรวงแรงงาน
60. นางเกสร
วรรณศุกร
61. นางสาวถนอมสิน อนิทสาร
62. นางกันยรัตน
จันกลิ่น
63. นางสาวกิตติมา
รุจนกุล
64. นางสมพร
ขันติโชติ
กระทรวงคมนาคม
65. นายเอนก
ชัยพิริยพิทักษ
66. นายมาโนช
ชาวสวน
67. นายมีกิจ
ชูเกลี้ยง
สํานักงานอัยการสูงสุด
68. นายสมชาย
แกวสิงห
69. นายสมชาย
แกวสิงห
70. นายสุพจน
พรรณรังษี
กระทรวงกลาโหม
71. พันเอกวสันต
72. ร.ท.สมพาน
73. น.ท.อนุชา

มั่นสุม
หงษเวียงจันทร
อาจวงษ

กระทรวงยุติธรรม
74. นางสาววิพรพักตร คายบุญศรี
75. นางราตรี
เอียดคง
76. รอยตํารวจตรีหญิงวรางคณา ขุนเณรพานิช
77. นายมนูญ
ทองผุด

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

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
78. นายพิทักษ
คําอุน
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี

/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
79. นายบุญเกิด
รองแกว
พูลเพิ่มผล

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
81. พ.ต.อ.โชคอนันต
82. พ.ต.อ.สาโรจน
83. พ.ต.อ.สุภัค
84. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
85. พ.ต.อ.อุดมศักดิ์
86. พ.ต.อ.โกศล
87. พ.ต.อ.อดุล
88. พ.ต.อ.สรวิชญ
89. พ.ต.อ.สโรช
90. พ.ต.อ.พีระศักดิ์
91. พ.ต.ท.วชิรนนท
92. พ.ต.อ.สาทิตย
93. ร.ต.อ.นนทพล

สายจันยนต
พิมพคุณากร
วงษสวัสดิ์
สิงหไกร
ทัตเศษ
ใจเพ็ชรดี
เจริญคุณวิวัฎ
บัวกลิ่น
กุมุทเวคิน
สุทธิสวรรค
รัตนวิศิษฐ
ศรีหมื่นไวย
แกวดวงดี

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

กระทรวงพาณิชย
94. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
95. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

80. นายมนตรี

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

กันเนียม

ธนาคารสมอง
99. นายนิพนธ บูรณะเรศน
ภาคเอกชน
100. นายนิพนธ
101. นางชลอ

บูรณะเรศน
โนรี

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
สํานักงานอุทัยธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
/รัฐวิสาหกิจ...

-5รัฐวิสาหกิจ
102. จ.อ.นภพล
103. นายชัยยศ
104. นายสมเจต
105. นายวิชา

กันยะมูล
ประสมทอง
กาหล
สุพรรณแสง

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
106. นางสาววันเพ็ญ เทศพล
สํานักงาน ป.ป.ช.
107. นางสาวจารุวรรณ ยอดบอพลับ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
108. นายเจเศรษฐ
ไทยเศรษฐ

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1

ผูไมมาประชุม
1. รอยโท ทศพล ไชยโกมินทร อบรมที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
2. นายอําเภอทัพทัน
3. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
4. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
5. ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
6. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
7. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
8. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. พ.จ.อ.วัชรพงศ
2. นายประสาท
3. นายสุพัชร
4. นายไชยยศ
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ภาณุรัฐสินธรณ
ทองสุขมาก
นาคพันธุ
วิทยา
นาคยา
พัดไส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
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...

-6วาระกอนประชุม
1. มอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจําป 2562 คือ นางวันเพ็ญ เสรีพงษ ตําแหนงครูโรงเรียนวัดหนองยาง อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี)
2. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. พลตํารวจตรีพันธุเทพ ถึงทรัพย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
2. นายปรารถนา ประสงคดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
3. นายชัยยศ ประสมทอง ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค
4. นายสมเจต กาหล ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
5. นางไพรินทร กันทะวงษ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
6. นางสาวกิตติมา รุจนกุล จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
7. นางสาวถนอมสิน อินทสาร สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กลุมงานสงเสริมแรงงานสัมพันธ
สํานักงานแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
8. นางกันยรัตน จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
9. จ.อ.นภพล กันยะมูล ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูชว ยผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก
10. นายมานะ ตนนา ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จ.พิษณุโลก
11. นางสุรีรัตน ดียิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
12. นางนวลอนงค คงดํา สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ)
สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
13. นายรณชัย ทัดชอมวง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
14. นางสุชารัตน แสงอรุณ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสุโขทัย
/3. สํานักนายกรัฐมนตรี...

-73. สํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.ภาคประชาชน) ชุดที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบดวย
1. ดานสังคม จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวชนากานต นิลกนิษฐ
2. ดานเศรษฐกิจ
จํานวน 1 คน ไดแก นายสราวุธ สงวนเผา
3. ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน ไดแก นายสําเริง โพธิ
4. ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม
1. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโครงการชลประทานตาก
2. นายพิทักษ คําอุน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ในรอบ 1 เดือนที่ผานมาไดปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานีเปนไปดวยความเรียบรอยถึงแมงบประมาณจะสงมาชา เรื่องของขาว 3 สารเคมี
ที่ทราบกันอยู โดยการผลักดันของรัฐมนตรีช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขาราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดอุทัยธานีก็ขอใหชวยกันทําความเขาใจกับพี่นองเกษตรกรวา
ถ า ไม ใ ช ส ารเคมี 3 สารนี้ สามารถมี สิ่ ง ทดแทนกั น ได แ ละให พ ยายามปรั บ ไปสู ก ารเกษตร
ที่ปลอดสารพิษเปนหนาที่ของขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ตอไป
รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่ตองสรางพลานามัยที่ดีใหแกพี่นองประชาชนคนที่บริโภคโดยเฉพาะ
พี่นองเกษตรกรตัวชี้วัดที่ดีที่สุดคือ การเช็คเลือดจะเปนตัวบงชี้วาเกษตรกรจะตองตระหนักถึงสารพิษ
ที่เกิดจากภาคเกษตร เวลาฝนตกชะลางลงไปสูแมน้ําลํ าคลอง แม น้ําสะแกกรังอยูในคาที่ไมดีเลย
ซึ่งตรวจกันทุกเดือน ไมเฉพาะเรื่องเกิดจากน้ําเนาเสียที่ลงสูแมน้ําแตเกิดจากสารพิษที่ชะลางจาก
พื้นที่ทําการเกษตรลงสูแมน้ําก็เปนปญหาเชนเดียวกัน ฝากทานเกษตรและสหกรณในฐานะตัวแทน
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรถึง 80% เรื่องขอมูลขาวสารที่ถึงเกษตรกรมีความจําเปนมากจาก
การที่ทานประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อาจเพิ่มเปน 2 ครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณของทานถือวา
ครอบคลุมถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
เรื่ องภั ยแล งป นี้ น าจะแล งหนั กกว าป 2558 แม น้ํ าสะแกกรั งถื อเป นแม น้ํ าขนาดกลาง
โครงการชลประทานจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดประชุมปรึกษาหารือกันในเบื้องตนแลว สถานการณนาจะหนักพอสมควร ซึ่งรัฐบาลไดจัดสรรเงิน
จั งหวั ด ละ 200 ล านบาทเพื่ อแก ไขป ญหาภั ยแล งในพื้ น ที่ หวั งว าหน วยงานที่ เกี่ ยวข องจะใช
งบประมาณนี้ใหเปนประโยชนในกรณีที่ดําเนินโครงการเสร็จแลว
ชวงวั นที่ 22 พฤศจิ กายน 2562 ถึง 1 ธั นวาคม 2562 จั งหวั ดอุ ทัยธานี เป นเจ าภาพ
จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ซึ่งรัฐมนตรีวาการทองเที่ยวและกีฬา
จะมาเปนประธานเปด เหตุผลที่เรียนเชิญทานมาเปนประธานเพื่อวา ในอนาคตหากเราเปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ เชน เยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ ตองมีการเตรียมพรอม
โดยเฉพาะสถานที่ สนามกีฬาแขงขัน บุคลากร จึงขอใหหนวยงานสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา และองคการบริหารส วนจั งหวั ดอุ ทัยธานีเจาของสถานที่ เตรียมโครงการสํ าหรับขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง สนามกีฬากลาง สนามแขงขันอื่น ๆ มีเวลาเตรียมตัวประมาณ
1 เดือน กอนการแขงขันวาจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางไร ขอความกรุณาไดดําเนินการดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/นายพยนตฯ...

-8นายพยนตฯ
จังหวัดอุทัยธานี

มติที่ประชุม

1. จังหวัดอุทัยธานีมีบานพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี พระองคทานจะเสด็จทั้งเปนทางการและไมเปนทางการมาทีจ่ ังหวัดอุทัยธานี
และพระองคทานจะมีรับสั่งงาน เชน เมื่อวันจันทรที่ผานมาไดประชุมกับมูลนิธิชวยคนปญญาออน
แหงประเทศไทยที่ศูนยการศึกษาพิเศษเปนรับสั่งหนึ่งที่พระองคเคยรับสั่งไว สวนราชการตาง ๆ
ถาพระองคมีรับสั่งกับหนวยงานของทาน หากมี ขอใหหนวยงานไดรวบรวมเรื่องไวที่สํานักงาน
จังหวั ด อุทัย ธานี เพื่อใหสํ านักงานจั งหวัด ไดป ระมวลจั ดทําเป น เอกสาร รวมทั้งมีการประชุ ม
เตรียมการกอนพระองคทานจะเสด็จมาและอีกเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนทุน
2. ในแตละเดือนจะมีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งไมใชเฉพาะอําเภอหรือจังหวัดจัด ทุกหนวยงาน
หากมีกิจกรรมนี้ขนึ้ มา ขอใหสงขอมูลมารวมไวที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากที่ทํา
การปกครองจังหวัดอุทัยธานีเปนเลขานุการเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้เพื่อรายงานทั้งใน
เชิงเอกสารและอื่น ๆ ในการประชุมประจําเดือนขอใหรายงานในที่ประชุมทราบโดยอาจจะสรุป
ยอมานําเสนอโดยเปนวาระเพื่อทราบโดยเอกสาร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 9/๒๕62 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว5130 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายใน
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ
ดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนตุลาคม 2562 นําเสนอโดยวีดิทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 - พิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหนาสํานักงาน
1. จังหวัดอุทัยธานีกําหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
จังหวัดอุทัยธานี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.30 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
การแตงกาย : - ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
: เครื่องแบบปกติขาว
- ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว พรอมกระบี่ ถุงมือ
/- สมาชิกเหลากาชาด...
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- สมาชิกเหลากาชาด
: แตงชุดกาชาด
- องคกรภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน
: แตงชุดสุภาพ
2. ผลการดําเนินงานการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง
รายงานเงิ น สํ ารองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น จํ า นวน 197.462 ล า นบาท จํ า นวน
252 โครงการ จังหวั ดอุ ทัยธานีไดดํ าเนินการแลวเสร็จแล วเบิกจายแลว จํ านวน 74 โครงการ
จํานวนเงิน 33.223 ลานบาท รอยละ 16.82 ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่
รับผิดชอบโครงการ
3. จังหวัดอุทัยธานีกําหนดใหมีโครงการ ผูบริหารสัญจร โดยจะมีผูบริหารระดับสูงของจังหวัด
นํ าโดยผู ว าราชการจั งหวั ด รองผู ว าราชการจั งหวั ด ผู บั งคั บการตํ ารวจภู ธรจั งหวั ด รอง ผอ.
รมน.จว.อน ปลัดจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการ
โครงการชลประทานจังหวัด และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ จะไปพบปะในทุกอําเภอ ระหวาง
วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 หากสวนราชการใดมีประเด็นขอมูลใดที่จะฝากจังหวัดไดกรุณาแจงที่
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี ผูบริหารของจังหวัดจะลงพื้นที่เพื่อแจงแกผูบริหารของทองถิ่นและทองที่
วาจังหวัดตองการอะไรและขณะเดียวกันจะขอขอมูลสะทอนกลับวา ความตองการของแตละพื้นที่
ตองการอะไรกลับคืนมา เพื่อประโยชนในการแผนวางและนํามาแกไขปญหาตอไป
รับทราบ

3.3 - ความคืบหนาหลังจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงพื้นที่ขับเคลื่อน
นโยบายแบน 3 สารเคมี
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี/เกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
เกษตรและสหกรณ
- การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวมญัญา ไทยเศรษฐ)
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผานมาไดพบปะพูดคุยกับพี่นองเกษตรกรและหัวหนาสวนราชการ
ผู บ ริ ห ารของแต ล ะกรมที่ ท า นดู แ ล จะมี ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการต า ง ๆ ในจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
โดยเฉพาะเรื่องแบน 3 สารเคมี จะทําอะไรตอเพื่อเปนตนแบบ ไดมอบแนวทางอุทัยธานีโมเดล
เมืองสุขภาพดี มีสุขถวนหนา เปนงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งผูบริหารกรมตาง ๆ
ที่ทานดูแลจะมาชวยกันขับเคลื่อนในจังหวัดอุทัยธานี จะขับเคลื่อนควบคูไปกับการสรางความ
เข า ใจติ ด ตามผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี มี ข อสั่ ง การเพิ่ ม เติ ม ให เ กษตรจั ง หวั ด เริ่ ม
ดํ า เนิ น การ จั ด ทํ า แผน จั ด เวที พู ด คุ ย ต อ ว า แนวทางจะดํ า เนิ น การต อ ไปอย า งไร เมื่ อ วั น ที่
28 ตุลาคม 2562
เกษตรจังหวัด
- ประเด็นทีร่ ัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวมญัญา ไทยเศรษฐ)
อุทัยธานี
มอบหมายภารกิจมี 2 ประเด็น คือ
1. ใหนําเกษตรกรที่สมัครใจและผานการอบรม 3 สารเคมี ในสวนของจังหวัดอุทัยธานีมี 7,000
กวารายจะทําอยางไร หลังจากอบรมแลวตองการการเยียวยาอะไรบาง เกษตรจังหวัดอุทัยธานีไดทํา
หนังสือถึงเกษตรอําเภอทุกอําเภอเพื่อใหสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรเปาหมายจาก 7,000 กวาราย
ตองการใหภาครัฐเยียวยาอะไร รอหนังสือยืนยันมาทางจังหวัด เพื่อจังหวัดทําหนังสือถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณอีกครั้งหนึ่ง
/2. หลังจากมีนโยบาย…
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2. หลังจากมีนโยบายแบน 3 สารเคมี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีไดเรงดําเนินการ เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2562 ไดเชิญผูเกี่ยวของ หนวยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ ผูแทนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวมทั้ง อบต.เกาะเทโพ เทศบาลตําบลหาดทะนง กํานัน ผูใหญบานผูที่เกี่ยวของประชุม
ชี้แจงสรางการรับรูทําความเขาใจรับฟงปญหาความตองการของเกษตรกร สรุปดังนี้
1. ความตองการของเกษตรกรพื้นที่ตําบลเกาะเทโพ และตําบลหาดทะนง อําเภอเมืองอุทัยธานี
เนื่องจากทั้ง 2 ตําบลเปนแหลงผลิตพืชผักแหลงใหญของจังหวัดอุทัยธานี มีทั้งนาขาว สวน
ไมผล พืชผัก ฯลฯ
2. เปนนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตองการให
เกษตรกรลด ละ เลิก การใชสารเคมี
3. เกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพดี
- เรื่อง สถานการณการใหความชวยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยแลง/ฝนทิ้งชวงดานการเกษตร
ป 2562 ในพื้นที่จงั หวัดอุทยั ธานี
ตามที่ จังหวัดอุทัยธานีไดเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแลง ในพื้นที่ทั้ง 8 อําเภอ ตั้งแต
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เปนตนมา ซึ่งภัยดังกลาวสงผลใหพื้นที่และทรัพยสินทางการเกษตร
ได รับ ความเสีย หาย และจังหวัด ได ประกาศเขตการให ความช วยเหลื อผู ประสบภัย พิบั ติกรณี
ฉุกเฉินภาวะฝนแลง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นั้น อําเภอที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภาวะฝนแลง ในพื้นที่อําเภอหวยคต อําเภอลานสัก และอําเภอเมืองอุทัยธานี ไดพิจารณาให
ความชวยเหลือผูประสบภัย ภาวะฝนแลง ดานพืช โดยใชเงินทดรองราชการที่ผูวาราชการจังหวัด
จัดสรรใหดําเนินการจายเงินใหผูประสบภัย ซึ่งไดจายเงินชวยเหลือผูประสบภัย เรียบรอยแลว
จังหวัดอุทัยธานี ไดพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภาวะฝนแลง ดานพืช ตามที่
ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และการประชุมครั้งที่
4/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีมติเห็นชอบใหความชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่
อําเภอหนองขาหยาง อําเภอบานไร อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ และอําเภอหนองฉาง เปน
จํานวนเงิน 153,383,637.50 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณในการใหความชวยเหลือ เนื่องจากเงินทดรองราชการในอํานาจผูวาราชการจังหวัด
อุทัย ธานี (งบ 20 ล านบาท) มี ไมเ พีย งพอ ซึ่ งอยู ร ะหว างการพิจ ารณาสนั บ สนุ น เงิ น ทดรอง
ราชการในอํานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สรุปการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแลง ของจังหวัดอุทัยธานี
รวม 8 อําเภอ 60 ตําบล 450 หมูบาน เกษตรกร 10,377 ราย วงเงินชวยเหลือจํานวน
169,444,764.75 บาท
รับทราบ

3.4 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผูแทน ผอ.โครงการ
- อางเก็บน้ําทับเสลาความจุ 160 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 19.37 ลานลูกบาศกเมตร
ชลประทานอุทัยธานี - อางเก็บน้ําหวยขุนแกว ความจุ 43.41 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 12.17
ลานลูกบาศกเมตร
- แกมลิง ความจุ 22.24 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 9.028 ลานลูกบาศกเมตร
- เขื่อนวังรมเกลา ความจุ 4.64 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการได 0.063 ลานลูกบาศกเมตร
/ สรุป ปริมาณใชการปจจุบัน…

มติที่ประชุม
ผูแทนผอ.สถานี
อุตุนิยมวิทยา

มติที่ประชุม

- 11 สรุป ปริมาณใชการปจจุบันมีอยู 211.12 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชการได 40.93
ลานลูกบาศกเมตร
รับทราบ
3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทยั ธานี)
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุทัยธานีเดือนพฤศจิกายน 2562
สภาวะอากาศทั่ว ไป บริ เวณจังหวัดอุทัยธานี มีอากาศเย็น เปน สว นใหญ กับมีห มอกหนา
หลายพื้ น ที่ และมี ฝ นเล็ ก น อ ยในบางวั น ส ว นบริ เ วณเทื อ กเขาจะมี อ ากาศหนาวเย็ น ทั่ ว ไป
เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เปนระยะ ๆ โดยมีกําลังแรงขึ้นและตอเนื่อง ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปก
คลุมประเทศไทย และจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ
สรุปเดือนนี้ คาดวา
- ปริมาณฝนจะใกลเคียงคาปกติ
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
รับทราบ

3.6 - รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
นายแพทยสาธารณสุข
- สถานการณโรคไขเลือดออกป 2562 ภาพรวมประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
- สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2562 ในภาพรวมทั้งประเทศ (1 ม.ค. – 12 ต.ค. 62)
มีรายงานผูปวยสะสม จํานวน 102,553 ราย มีรายงานผูปวยเสียชีวิต จํานวน 110 ราย
จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัด
จันทบุรี
- สถานการณในจังหวัดอุทัยธานี
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 21 ต.ค. 62
มีรายงานผูปวยสะสมทั้งสิ้นจํานวน 554 ราย ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต อําเภอที่มีอัตรา
ปวยสะสมสูงสุด คือ อําเภอเมืองอุทัยธานี รองลงมาคือ อําเภอบานไร อําเภอทัพทัน
อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหวยคต อําเภอลานสัก อําเภอสวางอารมณ และอําเภอหนองฉาง
กลุมอายุที่พบผูปวย ปวยสูงสุดคือ กลุมอายุ 15-24 ป คิดเปนรอยละ 26.71 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
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล
อุทัยธานี

มติทปี่ ระชุม

- สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานีติดอันดับตน ๆ โรงพยาบาล
สาธารณสุขอําเภอ เทศบาล และอําเภอ ลงพื้นที่ชวยกัน เมื่อมีคนเปนไขเลือดออกจะมีทีมติดตาม
ภายใน 24 ชั่วโมง กําจัดแหลงเพาะลูกน้ํา ตองไมใหมีเคสที่ 2 ในชุมชนนั้นๆ โรงพยาบาล
ตองวินิจฉัยใหเร็วและตองเฝาระวังดูแลรักษาใหเร็วที่สุด กระทรวงสาธารณสุขสั่งมาเลยวา
หามเสียชีวิตคนไขหนักตองยายไปอยูหองไอซียู โดยทีมหมอเด็กและแพทยอายุรกรรม กลุมเสี่ยง
ที่ เ ป น ห นั ก จ ะเ ป น ผู ใ ห ญ แ ล ะ ค น อ ว น ห รื อค น ที่ ดื่ ม สุ ร า ฉ ะ นั้ น ไ ด เ ฝ า ร ะ วั ง เ ต็ ม ที่
สถานการณในจังหวัดอุทัยธานีถือวาควบคุมได
รับทราบ
/3.7 – พระราชบัญญัติการผังเมือง…

- 12 3.7 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลใชบังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี)
ผูแทนโยธาธิการและ
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
ผังเมือง จว.อน. 29 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หลักการในการวางและจัดทําผังเมืองรวม การวางและจัดทําผัง
เมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัดความตองการของ
ประชาชนในพื้น ที่และเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธี การ และมาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมือง
กําหนด
วัตถุประสงคการวางกรอบนโยบายและการวางผังเมืองเพื่อกําหนดรูปแบบการวางและ
จัดทําผังเมืองทุกระดับ พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการวางกรอบและนโยบายดานการพัฒนาพื้นที่และการ
ใชประโยชนที่ดินระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจ
ในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงความสามารถในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของพื้นที่
สาระสําคัญของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 8 ประเด็น
1. ประเภทของผัง
2. คณะกรรมการ
3. ผูมีอํานาจจัดทําผัง
4. รูปแบบการใชบังคับผังเมืองรวม
5. ความเชื่อมโยงของผังแตละระดับ
6. ธรรมนูญวาดวยการผังเมือง
7. การจัดทํารายงานประจําป
8. บทกําหนดโทษ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายพยนตฯ
- เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมมีคําสั่ง คสช. มีผลกระทบกับ พรบ.ผังเมือง
รอง ผวจ.อน.
ฉบับใหมหรือไม
ผูแทนโยธาธิการและ - ประเด็นคําสั่ง คสช.ฉบับลาสุดที่เกี่ยวกับโรงแรมจะมีการกําหนดระยะเวลาใหทางผูประกอบการ
ผังเมือง จว.อน. แจงขอผอนผันโทษกับทางทองถิ่น ซึ่งประเด็นนี้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ไดทําหนังสือแจงไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ตองเขาเกณฑ คือ ตองมีอาคารกอน
ที่ผังเมืองรวมใชบังคับ จะตองเปนไปตามเกณฑประกอบกิจการโรงแรม 1 และ 2 ไปแจงขอผอน
ผันโทษ แต พรบ.ผังเมืองรวมนี้จะเปน พรบ.ในภาพรวม ในเรื่องกระบวนการทั้งหมด แตในคําสั่ง
คสช.จะเปนการปฏิบัติตาม จะมีผลผูกพันกับผังเมืองรวมที่ใชบังคับอยู ในกรณีที่ฝาฝนไมเปนไป
ตามผัง ไปแจงแลวก็ยังไดรับการผอนผันโทษ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/3.8 – อุทัยใบไมเปลี่ยนเมือง…

- 13 อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

มติทปี่ ระชุม

ผอ.การกีฬาแหง
ประเทศไทย

มติทปี่ ระชุม

3.8 - อุทัยใบไมเปลี่ยนเมือง
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- อุทัยใบไมเปลี่ยนเมืองคือ จังหวัดอุทัยธานีมีกาบหมากและใบไมธรรมชาติเยอะมาก
ที่หมูบานสะนํา อําเภอบานไร ชาวบานไดนํากาบหมากมาทําภาชนะเปนที่สนใจของผูบริโภค
เปนอยางดี การผลิตทําไมทันกับความตองการ โลกของเราขณะนี้ปญหาขยะรุนแรงมาก
ทุกที่จึงมีการรณรงคเรื่องการลดใชพลาสติก ขยะทําใหเกิดโลกรอนและปญหาพลาสติกปนเปอน
ทางออกที่คิดไดใชผลิตภัณฑที่สรางสรรคจากธรรมชาติในที่นี้คือ ใบไมและลดใชถุงพลาสติก
ใชนวัตกรรมเขามาชวยและนํามาใชใหม จึงออกแบบมาวา อุทัยใบไมเปลี่ยนเมือง ในการ
ใสอาหารบรรจุหีบหอ ผลิตภัณฑ หมูบานสะนํา เปนหมูบานฐานรากของเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางขอเสนอแนะเพื่อใหกิจกรรมนี้สําเร็จ คือ ตองจัดหางบประมาณชวยเหลือ ตองศึกษา
แนวทางความ เปนไปดวย ตอยอดธุรกิจ FME เชิงพาณิชย ตองจัดหานักออกแบบมาเพื่อพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑทดสอบตลาด พัฒนาใหยั่งยืน มีการรณรงคใหใชวัสดุสีเขียวจากธรรมชาติ
เถาวัลย ผักตับชวา ฟางขาว ไมไผ ใบตอง ไมสัก
รับทราบ
3.9 1) เชิญรวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก นักกีฬาภาค 2
อุทัยธานีเกมส
2) ขอความรวมมือแตงกายเสื้ออุทัยธานีเกมสทุกวันพุธ
(สํานักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี)
- จังหวัดอุทัยธานีไดรับเกียรติจากการกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานี
เกมส” ระหวางวันที่ 22 พ.ย. 62 – 1 ธ.ค. 62 โดยกําหนดใหวันพุธเปนวัน SPORTS DAY
และ ขอความร ว มมือแต งกายเสื้ ออุทัย ธานี เ กมส เ พื่อประชาสั มพัน ธ การแขงขัน กีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 อุทัยธานีเกมส” ตั้งแตเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
2562 และการแขงขันกีฬาอาวุโสแหงชาติ ระหวางวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2563
ครั้งที่ 3 รอบคัดเลือก
- จังหวัดอุทัยธานีขอเรียนเชิญทาน ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัดรวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานีเกมส”
ในวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี ตําบล
อุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกสวนรวมพิธีเปด
และสามารถขอรับเสื้อพิธีเปดไดที่ สํานักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี
- ประชาสัมพันธเฟสบุคสํานักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี เพจอุทัยธานีเกมสขอความกรุณา
ชวยกดถูกใจ เพื่อประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา
รับทราบ

3.10 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สําคัญ (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่
.
28 ตุลาคม 2562 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประจํา 222.15 ลานบาท เบิกจายได 8.86%
งบลงทุน 112.88 ลานบาท เบิกจายได 0.48% ภาพรวม 335.03 ลานบาท
เบิกจายได 6.04% เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 59-62 675.62 ลานบาท เบิกจายได 6.71%
/- แนวทางการ...
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- แนวทางการเตรียมการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. กําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส
ไตรมาส 1
รายจายลงทุน
รายจายประจํา
รายจายภาพรวม
รอยละ 0.00
รอยละ 25.00
รอยละ 25.00
ไตรมาส 2
รอยละ 25.00
รอยละ 25.00
รอยละ 50.00
ไตรมาส 3
รอยละ 50.00
รอยละ 25.00
รอยละ 75.00
ไตรมาส 4
รอยละ 25.00
รอยละ 25.00
รอยละ 100.00
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนที่ปรึกษา รองผูวาราชการจังหวัดที่กํากับ
ดูแล เปนประธาน คลังจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
3. แนวทางในการเตรียมการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 ติดตามการรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนจากสวนกลาง เพื่อจะไดทราบวาไดรับ
จัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการใด จํานวนเงินเทาไร
3.2 เมื่อทราบการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง
- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและเตรียมการจัดซื้อจัดจาง
- ครุภัณฑ เชน กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา สถานที/่ พื้นที่รองรับครุภัณฑ
- สิ่งกอสราง เชน เตรียมความพรอมเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขอกําหนดและขอบเขต
ของงาน (TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียดพัสดุที่จําเปนตองใช
- หาคูสัญญาโดยยังไมตองลงนามจนกวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณ
3.3 ขอความรวมมือกําหนดอัตราคาปรับที่เหมาะสมกับลักษณะงานในสัญญาหรือขอตกลง
เป นหนังสือและกําหนดการเบิกจายเงินล วงหน า 15% ในการจั ด ซื้อจัด จาง เพอให มีผ ลเบิ ก
จายเงินทันที เมื่อลงนามในสัญญา
3.4 รายงานแผน – ผล การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแบบที่กํา หนด ณ วั น สิ้ น เดื อน เป น ประจํ าทุกเดื อนภายในวั น ที่ 5 ของเดื อนถัด ไป ทาง
ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส (e-mail) : uti@cgd.go.th ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 เปนตนไป
3.5 กรณีมีปญหาอุปสรรคขอขัดของประการใด ขอใหติดตอสํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
ที่กลุมงานกํากับและบริหารระบบการคลัง (GFMIS) หมายเลขโทรศัพท 056512468-9 ตอ
309 310,324 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0003/5238 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางการเตรียมการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดาวน โ หลดหนั ง สื อ และแบบฟอร ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.cgd.go.th/uti หัวขอ กฎหมาย/ระเบียบ หนังสือเวียนจากคลัง
รับทราบ
(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2562
2) กิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2562
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี)
3.12 - โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(สํานักงานการปศุสตั วจงั หวัดอุทัยธานี)
/3.13 – ประชาสัมพันธ…
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- 15 3.13 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.18 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กันยายน 2562 - 20 ตุลาคม 2562
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
1. ปนชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 (ปนไปดวยใจ ที่แบงปน) จังหวัดอุทัยธานี
(ชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี)
นายกฤษ ชักเซค
- ชมรมจักรยานจัดโครงการปนชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 จังหวัดอุทัยธานี ภายใต
ประธานชมรมฯ ทีมงานปนไปดวยใจ ที่แบงปน สมัคร 2 แบบ ในนามของหัวหนาสวนราชการจะสมัครฟรี
มีเสื้อยืดและอาหารเชา ถาเปนบุคคลภายนอก สมัคร 500.- บาท จะไดเสื้อยืดคาสมัครสวนหนึ่ง
จะแบงซื้ออุปกรณทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลอุทัยธานีจัดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
เสนทาง 50 กิโลเมตรและ 100 กิโลเมตร สมัครไดที่รานมุมสะแก และเพจเฟสบุคปนชมเมือง
พระชนกจักรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

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

ผูตรวจรายงานการประชุม

