รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 10/2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายแมนรัตน
2. นายสมเจตน
กระทรวงมหาดไทย
3. นายพีระพล
4. นางสาวอัญชลี
5. นางสาวปริศนา
6. นางสาวสุธีร
7. นายสมพร
8. นายชํานาญ
9. นางเพชรรัตน
10. นายเสวก
11. พ.อ.อ.อนุชา
12. นายอดิเรก
13. นายจักรพงษ
14. รอยตรีประพันธ
15. นายรณรงค
16. นายสมพจน
17. นายวีรวิทย
18. นายโสภณ
19. นายธนาคร
20. นางสาวมนัญญา

รัตนสุคนธ
จงศุภวิศาลกิจ

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

ตัณฑโอภาส
นาคยา
โกลละสุต
ญาณชโลทร
กาญจนนิรันดร
แตงจุด
เลิศรัตน
พุทธรักษา
พัสถาน
อุนโอสถ
รัชนีกุล
ถึกสกุล
เทพรักษ
สารภูษิตสันต
โพธิ์เขียว
คะสันต
อุนจะนํา
ไทยเศรษฐ

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
นายอําเภอทัพทัน
นายอําเภอบานไร
นายอําเภอลานสัก
นายอําเภอสวางอารมณ
นายอําเภอหนองขาหยาง
นายอําเภอหนองฉาง
นายอําเภอหวยคต
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
21. นางสาวเพ็ญวิภา เรืองนิคม
22. นายเกรียงศักดิ์
คงเขียว
23. นายอภิชาติ
สุวรรณชัยรบ
24. นายนุภาษ
สันตยานนท
25. นายอนันต
เหลาแชม
26. นายอนุสรณ
ศรีนาราง
27. นายกฤษฎิชนม
สายสวรรค
28. นายสันติ
บุญศรี
29. นายนรชัย
สหวิศิษฐ
30. นางสุจิตรา
สรสิทธิ์
31. นางสาวอรัญญาณี กิติ

รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว เขต 6
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
/31. นายศรายุทธ...

-232. นายศรายุทธ
33. นางสาวสุภาพร

ศุภศิริ
จันทรศรี

(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
35. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ

สถิติจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงศึกษาธิการ
36. นายรณชัย
37. นายจํานง
38. นายแสงชัย
39. นายชาญชัย

ทัดชองมวง
เชื้อชวด
ธรรมนิยม
โพนกองเส็ง

40. นายปราโมทย
41. นายปรีชา
42. นางพรพิมล

กีตา
การัก
พิชญกุล

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
43. นายสุทธิชัย
อิงคยะกุล
กระทรวงวัฒนธรรม
44. นายพจน
สีเขม

(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
45. นางศศกร
46. นายจักราวุธ
47. นางสาวสินี
48. นางปรีดา

ลออศรีสกุลไชย
เพชรแกว
แหนกลาง
ทวีวงษ

คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี

สํานักนายกรัฐมนตรี
49. พ.อ.พรชัย
50. นายสุเทพ

นพรัตน
ประเสริฐนอย

รอง.ผอ.กอ.รมน.
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
51. นายมนู
52. นางอุษณีย

ศุกลสกุล
อยูสิงห

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
53. นายจรัญ อัครวงษ
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
/กระทรวงแรงงาน...

-3กระทรวงแรงงาน
54. นายเฉลิมพล
55. นางสาวสุนัน
56. นางวิไล
57. นางสาวมาลินี
58. นางชุติกาญจน

เนียมสกุล
เพชรชู
เลิศปติโกวิท
ศิริเขตรกร
กาญจนากร

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
59. นายเอนก
60. นายมาโนช
61. นายอนุเทพ

ชัยพิริยพิทักษ
ชาวสวน
อุตมกูล

ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
62. นายดุสิต
เพิ่มเจริญ
63. นายสมชาย
แกวสิงห
กระทรวงกลาโหม
64. พันเอกเพิ่มศักดิ์

ประเสริฐศรี

65. พันโทธนวิทย
66. พันเอกเดชไชย

นอยอาย
บุญโสม

กระทรวงยุติธรรม
67. นายนฤพนธ
68. นางสาวลดาวัลย

แกวเทศ
โรจนพานิช

69. นางนันทภัค
70. นายณัฐชนน

ยาคลาย
สุนทรวิภาต

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
71. นายสุรพงษ
ธนสังขนุชิต
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
72. นายบุญเกิด
รองแกว
73. นายมนตรี

พูลเพิ่มผล

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
/สํานักงาน...

-4สํานักงานตํารวจแหงชาติ
74. พล.ต.อ.ภูริวัจน
พูลสวัสดิ์
75. พ.ต.อ.สาโรจน
พิมพคุณากร
76. พ.ต.อ.เดชาวุธ
พุทธิมา
77. พ.ต.อ.สุรศักดิ์
สิงหไกร
78. พ.ต.อ.ไพสิฐ
แกวจรัส
79. พ.ต.ท.มนัส
ปานสอน
80. พ.ต.อ.อดุล
เจริญคุณวิวัฎ
81. พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา
82. พ.ต.อ.ธวัช
ตุนคําแดง
83. พ.ต.อ.ถาวร
รวมกิ่ง
84. พ.ต.ท.พงษศิลป เจริญพิทักษ
85. พ.ต.อ.อดิศักดิ์
สุนทรารักษ
86. พ.ต.ท.นที
ทองสุขแกว

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

กระทรวงพาณิชย
87. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
88. นายวีรวิชย

ภมรสมิต

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
89. นางจินตนา
ทองจันทร
90. นายสัมพันธ
สุภาภักดี

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

91. นางสาวบุปผา

สรอยสกุณี

ธนาคารสมอง
92. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดอุทัยธานี

ภาคเอกชน
93. นายนพนอย
94. นางชลอ
95. นายพิเชษฐ

ทองประไพพักตร
โนรี
ชัยวัน

ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
96. นายนราธิป

วงษสุวรรณ

97. นายจักรภพ
98. นายชูศักดิ์
99. นางเจนจิรา

นิคมขํา
เลื่อมนรินทร
ธาริฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูจัดการโทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
/สํานักงาน…

-5สํานักงาน ป.ป.ช.
100. นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
สํานักงาน ป.ป.ช.
101. นางสาวศิริลักษณ กมลเทพเทวินทร

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดอุทัยธานี

ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายไมตรี ไตรติลานันท)
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
3. หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
4. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
5. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
6. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นายประสาน
2. นายวรวิทย
3. นางธัญญารัตน
4. นางสาวชุษณฎา
5. นางสาวภัทรีพันธุ
6. นายสันต
7. นางณชญาภา
8. นางวารี

ทองสุขมาก
ยอแสง
ไตรศักดิ์สุริยันต
ขาวมะลิ
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญผล
งามดีเจริญ

ปองกันจังหวัดอุทัยธานี
จาจังหวัดอุทัยธานี
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ป ระชุ มพรอมแล ว นายแมนรั ต น รั ต นสุ คนธ ผู ว าราชการจั งหวั ด อุทัย ธานี ทําหน าที่เ ป น
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
พิธกี ารกอนระเบียบวาระ
1. (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโลรางวัลและมอบเกียรติบัตรตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “หมูบาน/ชุมชนสะอาด” ระดับตําบล และ “อําเภอสะอาด” ระดับจังหวัด
2. (หอการคาจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบเงินชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่
ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดอุทัยธานี ไดแก ส.ต.ต.วีรชัย มงคลไทย
โดย พล.ต.อ.ภูริวัจน พูลสวัสดิ์ รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เปนผูรับมอบแทน
/ระเบียบ...

-6ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณสวนราชการทีเ่ ปนเจาภาพจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ไดดําเนินการไปไดอยางเรียบรอย สมพระเกียรติเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของ
การจัดสถานที่ตองขอขอบคุณเทศบาลเมืองอุทัยธานี รวมทั้งกําลังจากหนวยทหาร ตํารวจ
ในพื้นที่ ฝายปกครอง และสวนราชการทุกสวน ทุกทานไดรวมกันจัดงาน ตองขอขอบพระคุณ
แทนรัฐบาลและจังหวัดอุทัยธานีอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายสมเจตน จงศุภวิศาลกิจ รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดอางทอง
2. พันเอกเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 4 คายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค
3. นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอหนองขาหยาง
4. นายจักรพงษ รัชนีกุล นายอําเภอลานสัก
ตําแหนงเดิม นายอําเภอหวยคต
5. นายวีรวิทย โพธิ์เขียว นายอําเภอหวยคต
ตําแหนงเดิม นายอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
6. นายณรงค เทพรักษ นายอําเภอหนองขาหยาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
7. รอยตรีประพันธ ถึกสกุล นายอําเภอสวางอารมณ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
8. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี
9. นายนฤพนธ แกวเทศ ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
10. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
11. นายชํานาญ แตงจุด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
และการจัดการ)
12. นายมาโนช ชาวสวน ผูอ ํานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สวนแผนงาน สํานักงานทางหลวงที่ 3
13. นายสุรพงษ ธนสังขนุชิต ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานัก สํานักบริหารสนับสนุนโดยรัฐ
/14. นายจักราวุธ...

-714. นายจักราวุธ เพชรแกว สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร
15. นายอนุเทพ อุตมกูล ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 นครสวรรค
16. นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจาง ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดชัยนาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 11 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว343 ลงวันที่
สนจ.อน.
16 ตุลาคม 2560 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
25 ตุลาคม 2560 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนตุลาคม 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ โดยภาพรวมอยูระหวางการดําเนินงานจํานวน 24 เรื่อง ปงบประมาณ 2560 เรื่องอยู
ผอ.อํานวยการ สนจ.อน. ระหวางดําเนินการทั้งหมด 14 เรื่อง ใหสวนราชการตรวจสอบวาเกี่ยวกับเรื่องใดใหเรงดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2561 เรื่องเขามา 12 เรื่อง ดําเนินการแลว 2 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 10 เรื่อง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
3.3 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตวันที่
3 - 29 ตุลาคม 2560 ดําเนินการดังนี้
การเฝาระวังติดตามสถานการณ
1. จัดทีมเฝาระวัง (SAT) ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ กรองขาวสารและเฝาระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และประกาศแจงเตือนจาก ปภ.จ.อุทัยธานี
2. แจงหนวยบริการสาธารณสุขทุกแหงดําเนินการ (สิงหาคม , ตุลาคม)
- เฝาระวังสถานการณน้ํา โดยแจงทาง Line สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
/- เตรียมความ…

-8- เตรียมความพรอมตามแนวทางการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ดานสาธารณสุข)
3. วางระบบการรายงานสถานการณและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (รายงานทุกวัน
กอนเวลา 12.00 น. จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ)
4. จัดยาชุดชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหกับพื้นที่เสี่ยง จํานวน 2,500 ชุด
5. ประสานแผนปฏิบัติงานกับจังหวัดฯ (ปภ.จ.อน.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
การเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข
1. ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อประเมินสถานการณ และแนวทางการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
(ดานสาธารณสุข) ทั้งดานสุขภาพกายและจิตใจ
2. เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
3. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบโตสถานการณอุทกภัย
4. จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน ยาและเวชภัณฑอื่นที่จําเปน ใหเพียงพอทั้งขณะเกิดเหตุและการฟนฟูหลังน้ําลด
5. ติดตามและสรุปรายงานทุกวัน เวลา 12.00 น.
การเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข
1. จัดหนวยแพทย/หนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ใหบริการผูประสบอุทกภัย 58 ครั้ง
มีผูรับบริการรวมทั้งสิ้น 3,512 ราย โรคที่พบสวนใหญ ไดแก น้ํากัดเทา 820 ราย วิตกกังวล
382 ราย ปวดกลาเนื้อ 177 ราย ไขหวัด 158 ราย และผื่นคัน 114 ราย
2. ใหสุขศึกษาในเรื่องการปองกันโรคที่มากับน้ําทวม การจัดการน้ําบริโภคและการจัดการ
สิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี 4,374 ราย
3. ประเมิน ป ญหาสุ ข ภาพจิ ต 908 ราย ติ ด ตามดู แลผู ที่มี ความเครี ย ดสู ง 3 ราย ให
คําปรึกษาเบื้องตน 566 ราย
4. ใหบริการผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้อรังใหไดรับยาอยางตอเนื่อง รวมทั้งดูและ
หญิงตั้งครรภ และเด็ก 0-5 ป จํานวน 1,341 ราย
5. ดูแลจัดการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม และการปองกันโรคในศูนยอพยพ
การเตรียมความพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข
1. รณรงคทําความสะอาดบานเรือน ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
2. เฝาระวังโรคที่มากับน้ําทวม ไดแก โรคฉี่หนู โรคไขเลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินทางอาหาร เปนตน
3. การดูแลฟนฟูสุขภาพจิต
4. การฟนฟูดานสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และสุขาภิบาลอาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง
4.1 (สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และระเบียบที่เกี่ยวของ
คลังจังหวัด
ผลการเบิกจายป 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
งบประจํา ผลการเบิกจาย รอยละ 99.92 (สูงกวาคาเปาหมาย 1.92%)
งบลงทุน ผลการเบิกจาย รอยละ 82.09 (ต่ํากวาเปาหมาย 4.91๔%)
ภาพรวม ผลการเบิกจาย รอยละ 90.82 (ต่ํากวาเปาหมาย 5.18%)
/ผลการเบิกจาย…

-9ผลการเบิกจายป 2561 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,385.50 ลานบาท แบงเปน
งบลงทุน จํานวน 1,029.30 เบิกจายรอยละ 0.35
งบประจํา จํานวน 356.1 เบิกจายรอยละ 7.98
ภาพรวม จํานวน 1,385.50 เบิกจายรอยละ 2.31
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ที่ นร 0505/ว 461 ลว.14 ก.ย. 60)
1.1 เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
- รายจายประจํา 98.36 % / ไตรมาสที่ 1 = 33.00 %
- รายจายลงทุน 88.00 % / ไตรมาสที่ 1 = 21.11 %
- รายจายภาพรวม 96.00 % / ไตรมาสที่ 1 = 30.29%
1.2. รายจายประจํา
- คาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนาใหเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1
ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร
1.3 รายจายลงทุน
- รายจายลงทุนปเดียว กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จในไตรมาส 1
- รายจายลงทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากตางประเทศ/วงเงินเกิน 1,000 ลานบาท
กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จในไตรมาส 2
1.4. เงินกันไวเบิกเหลื่อมป หากหนวยงานที่มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปตองเรงรัดกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายโดยเร็ว
2. หนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย ป ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครั ฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลว. 10 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาเชาที่พัก ของหนวยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว า งประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
หรือระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐ นั้น
กวจ.พิจารณาแลวเห็นวา คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาที่พักสําหรับผูเขา
รับการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ รวมถึงคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม หรื อ กรณี ห น ว ยงานอื่ น หรื อ บุ ค คลภายนอกเข า ดู ง านหรื อ เยี่ ย มชม
หนวยงานของรัฐ หรือกรณีตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายใน
หน ว ยงานของรั ฐ การแถลงข า วของหน ว ยงานของรั ฐ ไม ถื อ ว า เป น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ…

- 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทยั ธานี)
หน.สนง.ปองกันและ
- รายงานสถานการอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี
บรรเทาสาธารณภัย
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตวันที่ 3-30 ตุลาคม 2560
จว.อน.
ราษฎรไดรับผลกระทบ 8 อําเภอ 60 ตําบล 434 หมูบาน 14,253 ครัวเรือน 38,301 คน
เสียชีวิต 1 คน ในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ บาน 814 หลัง
นาขาว 35,201 ไร พืชไร 6,496 ไร พืชสวน 775 ไร ถนน 113 สาย ฝาย 12 แหง
คันคลอง 21 แหง บอปลา 11 บอ
ปจจุบันยังคงมีสถานการณอุทกภัยในพืน้ ที่ 2 อําเภอ 10 ตําบล 40 หมูบาน
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี 6 ตําบล 35 หมูบาน
2. อําเภอหนองขาหยาง 4 ตําบล 5 หมูบาน
จังหวัดไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
จํานวน 8 อําเภอ 60 ตําบล 424 หมูบาน มีผูเสียชีวิตจํานวน 1 ราย ตําบลทาซุง อําเภอเมือง
อุทัยธานี สาเหตุจากไฟฟาลัดวงจร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.2 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กันยายน 2560 - 21 ตุลาคม 2560
6.3 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.4 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี)
- สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.5 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
6.6 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ประชาสัมพันธขอมูลสถานการณดานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนกันยายน 2560
6.7 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2560
6.8 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- จดหมายขาว พม.อุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.9 (สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
/6.10 (สํานักงาน…
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มติที่ประชุม

6.10 (สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดอุทยั ธานี)
1. ประชาสัมพันธ “เลือกซื้อสินคาปศุสัตวครั้งใด ใหมองหาสัญลักษณ ปศุสัตว OK”
2. ประชาสัมพันธ “งานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7”
6.11 (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
6.12 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานเกษตรและสหกรณ ประจําจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
6.13 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนตุลาคม 2560
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถามี)
- ไมมี
มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมฯ เวลา 10.20 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

