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

รัตนสุคนธ
ไตรติลานันท
จงศุภวิศาลกิจ

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
4. นายพีระพล
5. นายเติมพันธุ
6. นางสาวปริศนา
7. นางสาวลินดาวรรณ
8. นายอภิชัย
9. นายชํานาญ

ตัณฑโอภาส
คําปุย
โกลละสุต
ธรรมาวุฒิชัย
อนันตพันธ
แตงจุด

10. นางเพชรรัตน
11. นายเสวก
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายจักรพงษ
15. รอยตรีประพันธ
16. นายรณรงค
17. นายสมพจน
18. นายวีรวิทย
19. นายจํานงค
20. นางธมนพัณณ
21. นางสาวมนัญญา

เลิศรัตน
พุทธรักษา
พัสถาน
อุนโอสถ
รัชนีกุล
ถึกสกุล
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
พันธุเขตรการ
ตันตินิธิพงษ
ไทยเศรษฐ

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
22. นางสาวเพ็ญวิภา เรืองนิคม
23. นายเกรียงศักดิ์
คงเขียว
24. นายเอกพงษ
บุญมา
25. นางวราพร
นามเชียงใต
26. นายวิทยา
เสรีประเสริฐ
27. นางสาวอําไพ
กล่ําทวี
28. นายกฤษฎิชนม
สายสวรรค
29. นายชัยยุทธ
นันทวรพันธุ

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
จังหวัดอุทัยธานี
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31. นายประสิทธิ์
32. นางสาววัฒนาวดี
33. นายศรายุทธ
34. นายสงัด

สหวิศิษฏ
นิยมไทย
หัสดินทร ณ อยุธยา
ศุภศิริ
ดวงแกว

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
(แทน) ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงอุตสาหกรรม
35. นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
36. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ

สถิติจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงศึกษาธิการ
37. นายเมธินี
38. ดร.สุชาติ
39. ดร.เสถียร
40. นายชาญชัย

จงรักษ
กลัดสุข
อวมพรหม
โพนกองเส็ง

41. นางอุทัยวรรณ
42. นายปราโมทย
43. นายชนะ
44. นางพรพิมล

โพธิ์กระจาง
กีตา
พรสวัสดิ์
พิชญกุล

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
45. นายสุทธิชัย
อิงคยะกุล

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
46. นายพจน

สีเขม

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
47. นางศศกร
48. นางสาวจินตนา
49. นายวิรทีปต
50. นางปรีดา
51. นางสาวชญานี

ลออศรีสกุลไชย
ภูฆัง
แจงแสง
ทวีวงษ
สกุลพราหมณ

คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
52. พ.อ.พรชัย
53. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง ผอ.รมน.จว.อน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวง...
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54. นายพัลลภ
55. นางสาวรัตนา

ยอดศิรจินดา
ตรีสุทธาชีพ

(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
56. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
57. นายจิรวุฒิ
ศิริรัตน
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
58. นางสายสุณี
อินทะวงษ
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
59. นางสาวอัญกันต จินะโม
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงแรงงาน
60. นายเฉลิมพล
61. นางสาวสุนัน
62. นางวิไล
63. นางธนพร
64. นางสมพร

เนียมสกุล
เพชรชู
เลิศปติโกวิท
สุวรรณโณ
ขันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
65. นายเอนก
66. นายมาโนช
67. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
อุตมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
68. นายดุสิต
เพิ่มเจริญ
69. นายพัฒนพงค
กิสนั เที๊ยะ
70. นายสมชาย
แกวสิงห
กระทรวงกลาโหม
71. ร.ท.สมศักดิ์

ปานาม

72. พันโทวิสูตร
73. พันเอกเดชไชย

นุชนอมบุญ
บุญโสม

74. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมดวง
กระทรวงยุติธรรม
75. นายนฤพนธ
76. นางสาวลดาวัลย

แกวเทศ
โรจนพานิช

77. นายวิรัช

กุลเพชรประสิทธิ์

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา ภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
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78. นายมนูญ

ทองผุด

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
79. พ.ต.ต.หญิงทัศนมน ดิษเจริญ
(แทน) ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
80. นายสุดใจ
ทรัพยะประภา
81. นายมนตรี

พูลเพิ่มผล

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
82. พ.ต.อ.ภูริวจั น
พูลสวัสดิ์
83. พ.ต.ต.สิทธิชัย
เคียงสูงเนิน
84. พ.ต.ท.เรืองยศ
คําอินทร
85. พ.ต.ท.ธีระยุทธ
ใชสงา
86. พ.ต.อ.ไพสิฐ
แกวจรัส
87. พ.ต.ท.รุงโรจน
แกวแดง
88. พ.ต.ท.ธนะเมศฐ ธัญญโชติอนันท
89. พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา
90. พ.ต.ท.อุทาร
กันเชียง
91. พ.ต.ท.ศุภฤกษ
ทรายสมุทร
92. พ.ต.ท.สมพร
แกววานิช
93. พ.ต.ท.วิภาส
เพชรโรจน
94. ร.ต.อ.เกียรติกอง อันเตวาสิก

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

กระทรวงพาณิชย
95. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
96. นายวีรวิชญ

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
97. นางจินตนา
ทองจันทร
98. นางสาวบุปผา
สรอยสกุณี

(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
99. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
100. นางชลอ
101. นางไพลิน

โนรี
นุยปรี

ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
/รัฐวิสาหกิจ...

-5รัฐวิสาหกิจ
102. นายสมศักดิ์
103. นายชูศักดิ์

จิตตรีพรต
เลื่อมนรินทร

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
104. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
สํานักงาน ป.ป.ช.
104. นางสาวณัฐกานต จันทรภู

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. ประธาน กกต.จังหวัดอุทัยธานี
2. ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานอุทัยธานี
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
5. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
6. ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
7. ผูจัดการโทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายวรวิทย
2. นายประสาน
3. นางธัญญารัตน
4. นางสาวชุษณฎา
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

ยอแสง
ทองสุขมาก
ไตรศักดิ์สุริยันต
ขาวมะลิ
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

จาจังหวัดอุทัยธานี
ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อ ที่ป ระชุ มพร อ มแล ว นายแมนรั ต น รั ต นสุ คนธ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ทัย ธานี ทํ าหน าที่ เ ป น
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

/3. นายเอกพงษ…

-62. นายเอกพงษ บุญมา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท
3. นายจิรวุฒิ ศิริรัตน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครนายก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 8-12 มกราคม 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว239 ลงวันที่ 17 มกราคม
2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th แลว
หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 22 มกราคม
2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูว า ราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวา ราชการจังหวัด
อุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ผอ.กลุมงานศูนย
กรณีเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 284 เรื่อง ยุติแลว
ดํารงธรรมฯ จํานวน 284 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100
กรณีเรื่องรองเรียน/รองทุกข ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
จํานวน 52 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 35 เรื่อง คิดเปนรอยละ 67.30 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน
17 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี
เกิดภัยวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
/หน.สนง.ปภ.อน...

-7หน.สนง.ปภ.อน.

พื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น จํานวน 8 อําเภอ การใหความชวยเหลือในอํานาจของนายอําเภอ
วงเงินงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท โดยแบงการชวยเหลือออกเปน 2 ดาน ไดแก
1. ดานบรรเทาสาธารณภัย ใหความชวยเหลือเปนจํานวนเงิน 3,049,864 บาท
2. ดานการดํารงชีพ ใหความชวยเหลือเปนจํานวน 50,000 บาท
การใหความชวยเหลือในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ
16,000,000 บาท โดยแบงการชวยเหลือออกเปน 3 ดาน ไดแก
1. ดานบรรเทาสาธารณภัย ใหความชวยเหลือเปนจํานวนเงิน 4,807,200 บาท
อยูระหวางการขยายวงเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง
2. ดานพืช ใหความชวยเหลือเปนจํานวนเงิน 25,007,500.50 บาท อยูระหวางการขอ
ใชเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ดานประมง ใหความชวยเหลือเปนจํานวนเงิน 294,860 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 (กอ.รมน.จว.อน)
- การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี

รอง ผอ.รมน.

คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ 51/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 134 ตอนพิเศษ 285 ง หนาที่ 13 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2560 เรื่ อ ง การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
สรุปสาระสําคัญมีดังนี้
ขอ ๑ ให ยกเลิ กความในบทนิ ย ามคําว า “การรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร”
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให
ใชความ ตอไปนี้แทน “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการ
เพื่อปองกัน ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใดที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือ
กลุมบุคคล ที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ของประชาชน หรือของรัฐ รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวย
การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให ก ลั บ สู ส ภาวะปกติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความสงบเรี ย บร อ ยของ
ประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ”
ข อ ๓ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐ
ไปปฏิบัติหนาที่ใน กอ.รมน. ตามที่ผูอํานวยการรองขอและให องคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือ
องคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้น จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสง
เจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทน ตามความจําเปนแตไมเกินจํานวน
อัตรากําลังที่จัดสงไป โดยการจัดอัตรากําลังแทนดังกลาวอาจจัดเปน รายอัตราหรือเปนหนวยก็ได
ให เ จ าหน าที่ของรั ฐ ที่ได รั บ คําสั่ งให ไปปฏิบั ติ ห น าที่ใน กอ.รมน. ตามวรรคหนึ่ ง มีสิ ทธิ ไดรั บ เงิน
ประจําตําแหนงในอัตราที่ไดรับอยูเดิมตอไป สําหรับสิทธิประโยชนอื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การนั้น”
/ขอ ๕…

-8ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แหงพระราชบัญญัติ การรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ “มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่มีการจัดใหมี กอ.รมน. ภาค
ตามมาตรา ๑๑ ให กอ.รมน. ภาค แตละแหงมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
ประกอบดวย ผอ.รมน.ภาค เปนประธานกรรมการ อธิบดีอัยการภาคที่อยูในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโส
สู ง สุ ด แม ทั พ น อ ย ผู บั ญ ชาการ ตํ า รวจภู ธ รภาคที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ที่ มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด และผู แ ทน
กระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ ผูวาราชการจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่ อธิบดีอัยการ
ภาคที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ผู อํ า นวยการศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขตที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค ที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ผู บั ญ ชาการ
ตํารวจภูธรภาคที่อยูในเขตพื้นที่ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ในระดับพื้นที่ หัวหนาสวนราชการอื่นที่อยูในเขตพื้นที่ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แตงตั้งจํานวนไมเกินสิบหาคน
และผู ทรงคุณวุฒิซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แตงตั้งจํานวนไมเกิน หาคน เปน กรรมการ ใหเลขาธิการกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เปนกรรมการและเลขานุการ มาตรา ๑๑/๒ คณะกรรมการ
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานการรักษาความมั่นคงภายในภาค
(๒) นํานโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการไปสูการปฏิบัติ
โดยกําหนดมาตรการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในพื้นที่
(๓) บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ ใหเปนไป
ตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงของชาติ
(๔) ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ การปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) มีหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒ แหงพระราชบัญญัติ การ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ “มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่มีการตั้ง กอ.รมน.
จังหวัด ตามมาตรา ๑๓ ให กอ.รมน. จังหวัดแตละแหง มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดประกอบดวย ผอ.รมน. จังหวัด เปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปน
หั ว หน า ที่ ทํ า การอั ย การจั ง หวั ด รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝายทหาร และผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปน
รองประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนาสํานักงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผูแทนกระทรวง การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งประจําอยูในจังหวัด
ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงพลังงาน
ซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงพาณิชยซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงแรงงานซึ่ง
ประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจําอยูในจังหวัด ผูแทนมณฑลทหารบกที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด หัวหนาสวนราชการอื่นซึ่ง
ผอ.รมน. จังหวั ด แต งตั้ งจํ านวนไมเกินสิ บห าคน และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ผอ.รมน. จั งหวัด แตงตั้ ง
จํานวนไมเ กิน หาคน เปน กรรมการ ใหป ลัด จังหวั ดเปน กรรมการและเลขานุ การ มาตรา ๑๓/๒
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
/(๒) กําหนด…
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เห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและแผนงานโครงการดานอื่น ๆ อาทิ ดานการรักษา
ความสงบ เรียบรอย ดานเศรษฐกิจและสังคมของทุกสวนราชการในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง
ภายในจังหวัด
(๓) กําหนดแนวทางหรื อมาตรการในการป องกัน และแกไขป ญหาเกี่ ย วกับ ความมั่น คง
ภายในจังหวัด เพื่อเสนอตอผูอํานวยการพิจารณา
(๔) พิจ ารณาให ความเห็ น ต อการดํ าเนิ น การตามแผนงานโครงการของทุกภาคส ว นที่มี
ผลกระทบ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด โดยเสนอให ห น ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของรับไปประกอบ การพิจารณา
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) เชิญเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาใหขอมูลหรือจัดสงขอมูลพรอมหลักฐานประกอบ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการของคณะกรรมการ”
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวขางตน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอุทัยธานี จึงไดจัดทําคําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ที่
6/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่
11 มกราคม 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี/
ประธาน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
คณะกรรมการ
2. อัยการจังหวัดอุทัยธานี
รองประธาน
คณะกรรมการ
3. รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี/
รองประธาน
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
คณะกรรมการ
4. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
รองประธาน
คณะกรรมการ
5. รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี (ฝายทหาร)
รองประธาน
คณะกรรมการ
6. หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
8. ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
11. เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
๑2. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี กรรมการ
๑3. พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
๑4. พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
๑5. จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
16. ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
17. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
/18. ผูแทน…

- 10 18. ผูแทนมณฑลทหารบกที่ 31
กรรมการ
19. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (นครสวรรค)
กรรมการ
20. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค)
กรรมการ
21. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
22. อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
23. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
24. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
25. ธนารักษพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
26. ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
27. ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
กรรมการ
28. สารวัตรตรวจคนเขาเมืองอุทัยธานี
กรรมการ
29. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฝายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
30. ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
31. ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
32. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
33. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
34. ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/
กรรมการ/
เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
เลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
2. กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและแผนงานโครงการดานอื่นๆ อาทิ ดานการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานเศรษฐกิจและสังคมของทุกสวนราชการในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายใน
จังหวัด
3. กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันและปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดเพื่อ
เสนอตอผูอํานวยการพิจารณา
4. พิจารณาใหความเห็นตอการดําเนิ นการตามแผนงานโครงการของทุกภาคสวนที่มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในจังหวัด โดยเสนอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไป
ประกอบการพิจารณา
5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. เชิ ญเจ าหน าที่ของรั ฐ หรื อบุ คคลใดมาให ขอมูล หรื อจั ด ส งขอมูล พร อมหลั กฐานประกอบเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี กําหนดการประชุม
อยางนอย 2 เดือน/ครั้ง จะแจงใหคณะกรรมการทราบภายหลัง วัตถุประสงคของการประชุม
1. พิจารณาประเด็นปญหาดานความมั่นคงภายในจังหวัด
2. การแกไขปญหาดวยการบูรณาการ
/3. การจัดทํา...
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4. การจัดชุด/หนวยเฉพาะกิจ เพื่อออกปฏิบัติการรวมในการแกปญหา
ประเด็นปญหาแตละเรื่อง สาระสําคัญ ครอบคลุม ใคร, ทําอะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, เพื่อ
วัตถุประสงคใด, วิธีการอยางไร และประโยชนที่จะไดรับ
ปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดประชุม งานธุรการ และเรื่องที่เสนอให
กอ.รมน. จัดทําเปนระเบียบขอบังคับของการประชุม ของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี/สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- มิติใหมการบูรณาการรวมพาณิชย-เกษตร

นายเกรียงศักดิ์
ปจจุบันสินคาเกษตรมีปญหาในเรื่องราคาตลาด แนวโนมในการผลิตพืช 3 ชนิด ไดแก ขาว
คงเขียว
มันสําปะหลัง และขาวโพด ราคาตกต่ํา จึงมีนโยบายดังนี้
ผูแทน
1. ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เปาหมายการปลูกพืช ป 2560 จํานวน
เกษตร จว.อน. 38,000 ครัวเรือน ปจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแลว จํานวน 19,343 ครัวเรือน มีการรณรงค
ประชาสัมพันธใหเห็นถึงความสําคัญในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการ
ผลิตพืช โดยในการปลูกพืชจะตองแจงกอน
2. การโอนเงินชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบรอยแลว
พาณิชยจังหวัด

กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรฯ ไดมีการประชุมบูรณาการกัน โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบาย มีสํานักงานพาณิชยจังหวัด
อุทัยธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี่ และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี รับ
มอบนโยบาย หลักคือการทํา Big Data ในอดีตที่ผานมาขอมูลสินคาเกษตรยังไมชัดเจน จึงมีนโยบาย
ใหทําขอมูลนี้ใหชัดเจน เพื่อนําขอมูลไปทําการตลาดนําการผลิตในอนาคตเพื่อใหเกิดความชัดเจน
โดยเฉพาะเรื่ อ งการทํ า แปลงใหญ ต า งๆ ช ว งที่ ผ า นมาฤดู ก ารผลิ ต ป 2560/2561 ราคาข า ว
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
มอบนโยบายใหรานคาธงฟาที่ประชาชนไปรูดบัตรอีดีซี เปนสถานที่จําหนายสินคาเกษตร สินคาชุมชน
ปจจุบันมีจํานวน 154 รานคา จะทําใหเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
สถิติจงั หวัด
อุทยั ธานี

- ขอใหสถิติจังหวัดอุทัยธานีสรุปผลการสํารวจโครงการสงเสริมการทองเที่ยว งานมหกรรมของดี
เมืองอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 24-28 มกราคม 2561) ณ ศูนยการคา
ฟวเจอรฟารค รังสิต บริเวณ Alive Park Hall
- (สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นผูเขารวมงานโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัด อุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี โดยสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ผูประกอบการที่นําสินคาเขามาจําหนายและเจรจาธุรกิจมูลคาสะพัด
ภายในงาน รวมถึงนับจํานวนผูที่มาเที่ยวชมงาน สรุปผลการสํารวจ ดังนี้
/จากการ…
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จากการจัดงานโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ระหวาง
วันที่ 24-28 มกราคม 2561 มีผูมาเที่ยวชมงานเฉลี่ยตอวันกวา 5,000 คน (5,359) มูลคา
สะพั ด ภายในงานมากกว า 5 ล า นบาท (5,146,742) เมื่ อ ดู ใ นรายละเอี ย ดจะเห็ น ว า
กลุมคลัสเตอรผาทอมือ มียอดจําหนายมากที่สุด 2,016,610 (39.8%) รองลงมากลุมสัมมาชีพ
1,145,029 บาท (22.6%) และกลุ มวิ ส าหกิจ ชุ มชน 1,029,910 (20.0%) จากมูล คา
5,146,742 บาท เปนมูลคาจากการซื้อสินคาทันที 2,280,650 บาท (55.7%) และยอดจาก
การเจรจาธุรกิจ 2,280,650 บาท (44.3%) เมื่อสอบถามถึงความพอใจตอการจัดงานฯ พบวา
ประชาชนผูเขารวมงาน ผูเจรจาธุรกิจ และผูประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มาก 81% ของผูเขารวมงานสวนใหญทราบขาวการจัดงานจากสื่อสังคมออนไลน รถแหโฆษณา
และปายโฆษณา/ปายไวนิล ตามลําดับ
สําหรับขอเสนอแนะผูมารวมงานฯ ใหความเห็นวา
- ควรจัดเปนประจําทุกป
- ควรจัดงานในบริเวณที่กลุมคนที่มีกําลังซื้อเดิน เชน บริเวณตรงกลางของหาง
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากกวานี้
- ควรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
- รานคาควรรับบัตรเครดิตเมื่อซื้อสินคามากกวา 500 บาทขึ้นไป
รับทราบ
3.6 (สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี)
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย

จัดหางานจังหวัด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการผอนผันใหแรงงานตางดาว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ทํางานในประเทศ
ไทย ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ใน 3 กรณี ดังนี้
1.1 กรณีที่ 1 : แรงงานตางดาวที่ทํางานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา
กลุ มที่ยั งไมได พิสูจ น สัญชาติ ผอนผัน ใหอยู ในราชอาณาจักรเป น การชั่ว คราวเพื่อรอการส งกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจนสัญชาติให
แลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผานการพิสูจนสัญชาติแลวจะตรวจลงตรา (Visa)
ประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
1.2 กรณีที่ 2 : แรงงานตางดาวที่ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)ที่
ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกรณีที่ 3 :
แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ไดดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษความสงบ
แหงชาติ (หน.คสช.) ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแกไข
ขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวที่ผานการคัดกรองความสัมพันธนายจางลูกจาง โดยแยกการผอนผัน เปน 2 กลุม คือ
1) กลุ มที่ผานการตรวจพิสูจ นสั ญชาติ แล ว ผอนผั นให อยู ในราชอาณาจั กรและ
อนุญาตทํางานโดยตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางาน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
/2) กลุมที่ยัง…
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ชั่ว คราวเพื่อรอการส งกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั กรและอนุ ญาตทํางานถึงวั นที่ 30 มิถุน ายน
2561 เพื่อพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผานการพิสูจนสัญชาติ
แลวจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563
2. ใหทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการจัดทํา
ฐานขอมูลแรงงานตางดาวใหมีเอกภาพเปนฐานเดียวกัน ชื่อวา “คณะกรรมการบริหารจัดการการ
ทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทยจังหวัด...” โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายเปนประธาน และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดเปนกรรมการ เชน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวง
แรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางานจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ ภายใตการกํากับ
ดูแลของผู ว าราชการจั งหวั ด โดยมีอํานาจหน าที่ในการจั ด ตั้งและกํากับดู แลการดํ าเนิ นการของ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กํากับดูแลและอํานวย
ความสะดวกใหกับศูนยพิสูจนสัญชาติของประเทศตนทาง และจัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาวใน
จังหวัด
3. ใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรใหกับแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว
เมียนมาที่อาศัยอยูในราชอาณาจักรเพื่อการทํางานโดยกําหนดใหดานหลังบัตรมีขอมูลการอนุญาต
ทํางาน และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามที่ไดรับการประสานจากกระทรวงแรงงาน ใหมีอํานาจในการ
กําหนดเลขประจําตัว 13 หลักใหกับแรงงานตางดาวดังกลาว และใหกรมการปกครองเปดระบบ
เพือ่ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อดําเนินการตอไป
4. ให รง. กรมการจัดหางาน เปนหนวยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดระบบฐานขอมูลของแรงงานตางดาว โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบ
3.7 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
นโยบายรัฐบาลมีการจัดทําฐานขอมูล Big Data เพื่อใชในการสงเสริมและบริหารจัดการใน
การกําหนดนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีแผนจัดทําขอมูลทาง
สังคมในการขับเคลื่อนระบบแผนที่สังคม (Social Map) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคมให
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน โดยใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการในการพัฒนาสังคม และการ
จัดสวัสดิการสังคมในดานการสงเคราะห ในดานการบริการทางสังคม เพื่อวิเคราะหสถานการณสังคม
จังหวัดอุทัยธานี โดยในกลุมเปาหมาย ไดแก เด็ก เยาวชน กลุมสตรี ครอบครัว คนพิการ และผูสูงอายุ
คนเรรอน ขอทาน และผูประสบปญหาทางสังคมทุกพื้นที่ ซึ่งใชฐานขอมูลจากผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
โดยผูตกหลนและผูเขาขายเปนผูประสบปญหาทางสังคมจะถูกสํารวจในการจัดเก็บขอมูลในครั้งนี้ดวย
ทั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาสังคมฯ และหนวยงานสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 ซึ่งสํานักงานพัฒนา
สั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย จั งหวั ด ดํ าเนิ น การจั ด ประชุ ม โดยมี การชี้ แจงแนวทางในการ
ดําเนินงานในหนวยงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนที่ทางสังคม
รับทราบ
/ระเบียบ…

- 14 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
เปาหมายการเบิกจาย
งบลงทุน 43.11 % ภาพรวม 52.29 %
งบประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 553.0 ลานบาท สามารถเบิกจายได คิดเปน
รอยละ 55.84
งบลงทุน ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,392.0 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 7.63
ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,895.3 ลานบาท สามารถเบิกจายไดคิดเปน
รอยละ 16.15
สถานการกอหนี้ผูกพัน – ลงทุน
กอหนี้ผูกพันแลว 93.74 %
ยังไมกอหนี้ 6.26%
งบพัฒนาจังหวัด 17.07 ลานบาท
งบสวนราชการ 39.69 ลานบาท
เงินอุดหนุน
28.99 ลานบาท
รวมทั้งสิน้
82.75 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 (ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ปลัดจังหวัด

รัฐบาลมีแนวนโยบายบูรณาการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ
โดยใหสวนราชการ หนวยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดําเนินการในตําบล หมูบาน ชุมชน
โดยใชทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบลเปนแกนหลัก และ
ใหทุกสวนราชการ หนวยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแตจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมูบาน ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน
อยางเปนรูปธรรม โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงของชาติ
โครงสราง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3 ระดับ (ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(นายกรัฐมนตรี เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนเลขานุการ)
/2. คณะกรรมการ...

- 15 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด
(ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด เปนเลขานุการ)
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอําเภอ
(นายอําเภอ เปนประธาน ปลัดอาวุโส/พัฒนาการอําเภอ เปนเลขานุการ)
แตงตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล
(ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) จํานวน 7-12 คน
ประกอบดวย ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญชาวบาน
จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ในพื้นที่
การดําเนินการของจังหวัดและอําเภอในสวนที่เกี่ยวของ ณ ปจจุบัน
ระดับจังหวัด
1. ผูวาราชการจังหวัด ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด (ตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)
2. หัวหนาสวนราชการ ทุกสวนราชการ ติดตามโครงการ แผนงาน และนโยบายตางๆ ของ
กระทรวงที่ สั งกั ด ที่ขั บ เคลื่ อ นตามโครงการนี้ และทํา ความเขา ใจกับ บุ คลากรในสั ง กัด โดยให
ความสําคัญและใหการสนับสนุนทีมขับเคลื่อนระดับตําบลใหเปนแกนหลัก ตลอดจนสนับสนุนกลไก
การขับเคลื่อนในพื้นที่อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชน โดยประสานงานกับอําเภออยางใกลชิด
ระดับอําเภอ
1. นายอําเภอ ออกคําสั่ง
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอําเภอ (ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)
1.2 แตงตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล (ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) จํานวน 7-12 คน ประกอบดวย ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐใน
พื้นที/่ หนวยความมั่นคงในพื้นที่/ปราชญชาวบาน/จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ในพื้นที่ โดย
เนนคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการถายทอดทําความเขาใจกับ
ประชาชน ในการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สรางความตระหนักรูถึงบทบาทหนาที่ของ
ประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. บู รณาการและจั ดทําแผนการลงพื้น ที่ของทีมขับเคลื่อนระดั บตําบล ที่จะลงในตําบล
หมูบาน ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
6.2 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
/6.3 (สํานักงาน…

- 16 6.3 (สํานักงานสถิติจงั หวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนมกราคม 2561
6.4 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนมกราคม 2561
6.5 (สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เดือนมกราคม 2561
6.6 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2561
6.7 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประกันสังคม เรื่อง ขอความรวมมือชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment)
6.8 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.9 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
6.10 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุทัยธานี ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2560 - 21 มกราคม 2561
6.11 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2561
6.12 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2561
6.13 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี เลิกประชุมฯ เวลา 10.20น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

