รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 4/2563
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชฎาแกรนดฮอลล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายณรงค
2. นายธนิศร
3. นายอลงกต
กระทรวงมหาดไทย
4. นายสุรพล
5. นายศรณจักรชัย
6. นายชุติยันต
7. นายสุรพันธ
8. นายปยพงษ
9. นายชํานาญ
10. นายธีระรัตน
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นางสาวสุนียรัตน
14. นางสาวมาริสา
15. นายนวพล
16. นายการุณ
17. นายสมพจน
18. นายกิตวิชัย
19. นายโสภณ
20. นายเสวก
21. นางตถาพร
22. นายโสภณ

รักรอย
วงศปยะสถิตย
วรกี

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

วงศสุขพิศาล
ชูวาพิทักษ
วัจนะรัตน
พรหมประสิทธิ์
เครือคนโท
แตงจุด
วงษจักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภูขํา
สีลาพัฒน
นวกุลพันธ
ไชยแขวง
สารภูษิตสันต
ไชยพรศิริ
คะสันต
พุทธรักษา
สิทธิสมาน
คะสันต

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
23. นางศิริพร
อทิเดช
24. นายชนมสวัสดิ์
ทองโพธิ์งาม
25. นายนที
เจนประเสริฐ
26. นายนุภาษ
สันตยานนท
27. นายอาคม
ชุมธิ
28. นายวัฒนะ
สัตยวงศทิพย
29. นายฐกร
กาญจนจิรเดช
30. นายสงกรานต
ชะลอศรีทอง

(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผูอํานวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
/31. นายนรชัย...

-231. นายนรชัย
32. นายสุชาติ

สหวิศิษฏ
ผึ่งฉิมพลี

33. นางสาวนิภา
34. นายมานะ
35. นางจันทนา

แจงทนงค
ตนนา
ใจจิตร

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
จังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงอุตสาหกรรม
36. นางไพรินทร
กันทะวงษ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
37. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
38. นายวีระชาติ
พรมตะ

สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงศึกษาธิการ
39. นางสาวรุงทิวา
40. นายประสพชัย
41. นางเกล็ดดาว
42. นางสุรีรัตน

วองวิกยการ
ชาญธัญญกรณ
สุวรรณบาตร
ดียิ่ง

43. นางอุทัยวรรณ
44. นายไพฑูรย
45. นายปรีชา
46. นางพรพิมล
47. นางสาววราภรณ

โพธิ์กระจาง
ฟกเขียว
การัก
พิชญกุล
เรืองนอย

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

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นายวีระเกียรติ
สานุทัศน

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
49. นางปภัสสร

ตรีศิลา

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
50. นางศศกร
51. นางจันทรเจริญ
52. นางจําเนียร
53. นางกาญจนา
54. นางสาวจุฬวดี

ลออศรีสกุลไชย
เทพสุธา
พุกนิล
บุญญาพงษพันธ
สายัณหกุล

คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผอ.สนง.คปภ.จว.อน.

สํานักนายกรัฐมนตรี
55. พ.อ.พรชัย
56. น.ส.กรุณา

นพรัตน
จันทรจินดา

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

-3กระทรวงสาธารณสุข
57. นายปรารถนา
58. นายสุรชัย

ประสงคดี
โชคครรชิตไชย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
59. นางอรุณี
เต็งสุวรรณ
60. นายเรืองศักดิ์
เยื่อใย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

61. นางสาวสุชาดา

เที่ยงทิพย

62. นายณรงคฤทธิ์
63. นางสาวพรพิมล

นุปง
เพ็ญสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทยั ธานี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
64. นางสาวอุทัยวรรณ
65. นางสาวถนอมสิน
66. นายมานะ
67. นางสาวกิตติมา
68. นางสมพร

ศรีสุภรณรจนา
อินทสาร
วิทิตศาสตร
รุจนกุล
ชันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
69. นางศิริพร
70. นายมาโนช
71. นายเฉลิม

บุญนวม
ชาวสวน
จันทรปอก

(แทน) ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สํานักงานอัยการสูงสุด
72. นายจุมพล
สุโขยะชัย
73. นายสกล
กมลรัตนกุล
74. นายพรอมพล
เชาวลิต
กระทรวงกลาโหม
75. พ.อ.วสันต
76. พันเอกอนุมาศ

มั่นสุม
พินิจชอบ

77. น.ท.อนุชา

อาจวงษ

กระทรวงยุติธรรม
78. นายไพศาล
79. นางสาวมณีรุง

คงจัดกลาง
ชนะอัยขันธ

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
(แทน) หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา ภาค 1
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
/79. นางศิริพร…

-480. นางศิริพร
81. นางสาวธนนันท

อาลักษณธรรม
มีธรรม

รก.ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
82. นายเธียรสรรค
วิริยานุภาพ
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
83. นายคณิต
รัตนวัฒนกุล
84. นายสันตภพ
85. นายเธียรวิชญ

อัศวปภาพงศ
มุกสิกกะวงศ

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ผูอํานวยการศูนยปาไมอุทัยธานี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
86. พ.ต.อ.สําเริง
งามรัตน
87. พ.ต.อ.ไพสิฐ
แกวจรัส
88. พ.ต.อ.พิชิต
คงพิทักษ
89. พ.ต.ท.ณรงเวทย พูลพวง
90. พ.ต.ท.ธนะเมศฐ ธัญญโชติยพันธ
91. พ.ต.อ.โกศล
ใจเพ็ชรดี
92. พ.ต.ท.ปยวัฒน
ชํานาญไพร
93. พ.ต.อ.สุภาพ
กาญจนาพร
94. พ.ต.ท.พีรเดช
แกวกําพล
95. พ.ต.ท.ศุภคุณ
หายสต
96. พ.ต.ท.กวิณ
ผวาภูมิ
97. พ.ต.อ.สาทิตย
ศรีหมื่นไวย
98. พ.ต.ท.อุกฤษฎ
ไชยคุณ

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

กระทรวงพาณิชย
99. นายวีระพงศ

สืบคา

พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพลังงาน
100. นางจันทรทิพย

แสนเขียววงศ

พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
101. นายปทีป
สมบุญพูลพิพัฒน
102. นางสุชารัตน
แสงอรุณ
103. นางสาวพรภิมล กันเนียม
ธนาคารสมอง
104. นายนิพนธ

บูรณะเรศน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
ผอ.สนง.การกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประธานผูประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ
/ภาคเอกชน...

-5ภาคเอกชน
105. นางชลอ
106. นางไพลิน
107. นายพิเชษฐ
108. นายสุวิทย

โนรี
นุยปรี
ชัยวัน
กอบกัยกิจ

ประธานหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

รัฐวิสาหกิจ
109. จ.อ.นภพล

กันยะมูล

110. นายชัยยศ
111. นายสมเจต
112. นายอาคม

ประสมทอง
กาหล
ศรีสุพัฒนะกุล

ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
113. นายธานินท
สํานักงาน ป.ป.ช.
114. นางสาวจารุวรรณ ยอดบอพลับ

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

ผูไมมาประชุม
1. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
2. ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
ผูเขารวมประชุม
1. นางพิชญสินี
4. นายไชยยศ
5. นางสาวอัญชลี
6. นางสาวภัทรีพันธุ
7. นายสันต
8. นางณชญาภา
9. นางวารี

สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดใส
กองสมบัติ
เห็นเจริญสุข
งามดีเจริญ

เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุมพรอมแลว นายณรงค รักรอย ผูว าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
/ระเบียบวาระ...

-6ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายจุมพล สุโขยะชัย อัยการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร)
2. นายสกล กมลรัตนกุล อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 (จังหวัดศรีสะเกษ)
3. นายพรอมพล เชาวลิต อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายชุติยันต วัจนะรัตน พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
5. นางสาวมาริสา ลีลาพัฒน นายอําเภอลานสัก
ตําแหนงเดิม นายอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
6. นางสาวสุนียรัตน ภูขํา นายอําเภอบานไร
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
7. นายนวพล นวกุลพันธ นายอําเภอสวางอารมณ
ตําแหนงเดิม ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) ที่ทําการปกครองอําเภอหวยคต
8. นายอาคม ศรีสุพัฒนะกุล โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการสวนพัสดุภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่ 1
9. นายคณิต รัตนวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ กลุมงานวนวัฒนวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ประธาน

จากเหตุการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตองขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย บุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล อสม. นายอําเภอ องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ที่ ร ว มกั น ทํ า งานจนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี อ ยู ใ นกลุ ม ที่ ตั ด วงจรของการ
แพรระบาดได ในหวงระยะเวลาที่ผานมา มีปญหาที่ตามมาในเรื่องของการทําความเขาใจกับประชาชนในการ
ปองกันตนเอง การประชาสัมพันธ จะทําอยางไรใหประชาชนปฏิบัติ ดูแลตนเอง กินของรอน ใชชอนกลาง
ลางมือบอยๆ ออกนอกเคหะสถาน ตองสวมแมส ตองรูจักระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของตองรณรงคให ประชาชนตระหนักในเรื่องดังกลาวตอไป หลังจากนั้นตองมาดูแลผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไดรับความกรุณาจากหัวหนาสวนราชการบริจาคถุงยังชีพ
ใหกับประชาชน เพราะที่ผานมาจังหวัดอุทัยธานี ไมไดประสบปญหาเรื่องของไวรัสโควิด-19 อยางเดียว ซึ่ง
กอนหนานั้นจังหวัดอุทัยธานีประสบปญหาภัยแลง องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชงบประมาณเกี่ยวกับเรื่อง
ของภัยแลงเปนจํานวนมาก พอเขาสูชวงของการแพรร ะบาดของไวรัส โควิด -19 สถานประกอบการปด
/ประชาชน…

-7ประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา ประชาชนไดรับผลกระทบ หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรุณาบริจาคเงินเพื่อนํามาจัดหาถุงยังชีพใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ในนามของจังหวัด
อุทัยธานี ขอขอบคุณทุกทาน รวมทั้งสวนราชการที่จัดตั้งตูปนสุข โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี ลงไปดูแลชุมชนรวมกับเทศบาล โดยเฉพาะชุมชนชาวแพ ที่ทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ไดสนับสนุนงบประมาณ และในสวนของเกษตรกรที่ตองประสบปญหาในเรื่องภัยแลง
และยังเกิดโรคใบดางระบาดในมันสําปะหลัง ทางเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด และนายอําเภอ
ไดลงพื้นทีแ่ กไขปญหาจนสามารถยับยั้งการ ระบาดได และมอบเงินเยียวยาแกเกษตรกร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เรื่อ ง รั บ รองรายงานการประชุมคณะกรมการจัง หวัด และหัว หนา สว นราชการจัง หวั ด
อุทัยธานี ครั้งที่ 3/๒๕63 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 8 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว131 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใด
จะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเมื่อ
ถึงกําหนดแลว ปรากฏวาไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) จัดพิธวี ันทีร่ ะลึกคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณมหาราช
วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เวลา 07.00 น.
หน.สนจ.อน.

มติทปี่ ระชุม

เวลา 07.00 น. ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหลากาชาดจังหวัด
สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน พรอมกัน ณ ลานสุพรรณิการ
หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 07.30 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี และประกอบพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวมเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ขาราชการทหาร/ตํารวจ สวมเครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
นายกเหลากาชาดจังหวัด สวมชุดครีมแดง
สมาชิกเหลากาชาด แตงชุดกาชาด
ภาคเอกชน สวมเครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน แตงชุดสุภาพ
รับทราบ
2) จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)

หน.สนจ.อน.

ยังไมมีการสั่งการจากสวนกลาง หากมีการสั่งการจากสวนกลางจะรีบแจงสวนราชการทราบโดยเร็ว

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/3.2 1) รายงาน…

-83.2

1) รายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)

นายแพทย
สาธารณสุขฯ

แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เปนแอพพลิเคชั่นที่ใชไดทั้งระบบ IOS และระบบ Android เปนระบบ
ลงทะเบียนออนไลนการเก็บขอมูลการเขาใชพื้นที่สาธารณะของประชาชน วัตถุประสงคเพื่อเปนการ
ควบคุมปองกันโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํากับติดตามเพื่อยืนยันตัวบุคคล
สถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยอดผูติดเชื้อสะสมทั่วโลก ประมาณ 10 ลานคน
เสียชีวิต ประมาณ 5 แสนคน
สถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของประเทศไทย อยูอันดับที่ 95 ของโลก
มีผูปวยสะสม ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 จํานวน 3,162 ราย เสียชีวิต จํานวน 58 ราย

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
2) สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย จังหวัดอุทยั ธานี

นายแพทย
สาธารณสุขฯ

สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 – 18 มิถุนายน 2563
สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ได รั บรายงานผู ป วยสะสม 259 ราย คิ ดเป นอั ตราป วย78.56
ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบไดทุกกลุมอายุสูงสุดในกลุมอายุ 25 – 34 ป
รองลงมาคืออายุ 35 - 44 ป และ 15 - 24 ป ตามลําดับ สัดสวนอาชีพเกษตรสูงสุดรอยละ
37.35 รองลงมาคือนักเรียน (25.30 %) รับจาง (20.48 %) และงานบาน (3.61 %)
มีการระบาดใน 4 อําเภอ 39 ตําบล เมื่อจําแนกขอมูลรายอําเภอ พบวา อําเภอที่มีอัตรา
ปวยมากที่สุด คือ อําเภอบานไร 237 ราย มีอัตราปวยเทากับ 356.05 ตอประชากรแสนคน
รองลงมา คืออําเภอหวยคต 20 ราย มีอัตราปวยเทากับ 101.38 ตอประชากรแสนคน, อําเภอ
หนองขาหยาง 1 ราย มีอัตราปวยเทากับ 6.15 และอําเภอเมืองอุทัยธานี 1 ราย มีอัตราปวย
เทากับ 1.91 ตอประชากรแสนคน และอําเภอที่ยังมีการระบาดตอเนื่อง 4 สัปดาห ไดแก อําเภอ
บานไร และอําเภอหวยคต
มาตรการและการเฝาระวังควบคุมโรค
1. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผูปวย และคนหาผูปวยเพิ่มเติมในชุมชน
(Active case finding) พรอมกับทบทวนเวชระเบียน
2. สํารวจคาดัชนีลูกน้ํายุงลายเพื่อประเมินความชุกชุมของยุงพาหะ (คา HI ตองไมเกิน 5 คา CI
ตองเปน 0)
3. พนสารเคมีเพื่อกําจัดยุงตัวเต็มวัยเปนมาตรการเสริม เนนการพนแบบฝอยละออง ซึ่งจะ
ดําเนินการตอเนื่อง ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, และ 28 นับจากวันที่ไดรับแจงผูปวย
4. ใหสุขศึกษาประชาชนรายครัวเรือนที่เขา Active Case Finding ในการปองกันตนเอง
ไมใหยุงกัด
5. สนับสนุนยาทากันยุง โดยใหผูปวยหรือผูที่มีอาการสงสัยโรคไขปวดขอยุงลาย ทายากันยุง
30 วัน
6. ประเมินสถานการณโรคและเตรียมเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในระดับอําเภอ
7. นําปญหาเขาสูกระบวนการแกไขโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/3.3 – การดําเนินการ…

-93.3 - การดําเนินการตอการใชงาน Application “ไทยชนะ” (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หน.สนจ.อน.

จังหวัดอุทัยธานีไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการทํา Platform ไทยชนะ และ
การดาวนโหลด Application “ไทยชนะ”
การทํา Platform ไทยชนะ เพื่อใชวัดวามีผูเขาและออกหนวยงาน มีจํานวน 280 หนวยงาน
ในพื้นที่จังหวัดไดรายงานมาแลว จากจํานวน 413 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 68
การดาวนโหลด Application “ไทยชนะ” ซึ่งจังหวัดใหสวนราชการรายงานภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 มีหนวยงานที่รายงานแลว จํานวน 41 หนวยงาน จํานวน 2,093 คน Application
“ไทยชนะ” เปนเครื่องมือหลักของรัฐบาลในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา โควิด-19 โดยจะมีผูที่อยูตางประเทศที่เตรียมจะเขาประเทศ มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
มีนั กธุ รกิจ นั กลงทุน ประมาณ 700 คนที่แจ งความจํ านงไว ที่สถานทูต แรงงานฝ มื อผู เชี่ ยวชาญ
ประมาณ 15,400 คน คนตางดาว กรณีที่เปนครอบครัวของคนไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ประมาณ 2,000 คน ครู อาจารยบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ไปศึกษาตางประเทศ
ประมาณ 2,000 คน ผูที่ยื่นเรื่องขอเขามารักษาในประเทศไทย ประมาณ 30,000 คน ในวันที่ 1
สิงหาคม 2563 รัฐบาลจะพิจารณาเปดประเทศแบบ Travel Bubble (การเปดประเทศดวยการ
ทองเที่ยวแบบจับคูเดินทาง กับประเทศที่ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประชากร ระหวาง 2 ประเทศ สามารถเดินทางไปมา ไดแบบไมตองกักตัว 14 วัน
และ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับขอตกลง ยกตัวอยางเชน ใบรับรองตรวจโรคโควิด-19 ซึ่งตองมีผลเปนลบ
นํามาแสดงกับเจาหนาที่สนามบิน

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.4 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี (โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผอ.โครงการ
ชลประทานฯ

อางเก็บน้ําทับเสลา มีปริมาณน้ําใชการ 14.61 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 10.22
อางเก็บน้ําหวยขุนแกว มีปริมาณน้ําใชการ 3.76 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 7.55
แกมลิงเหนือเขื่อนวังรมเกลา มีปริมาณน้ําใชการ 2.50 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 11.24
เขื่อนวังรมเกลา ไมมีน้ําใชการ
รวมปริมาณน้ําใชการทั้งสิ้น 20.8 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9 ของแหลงน้ําชลประทาน
ทั้ง 4 แหลง

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.5 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทยั ธานี (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
(ผูแทน) ผอ.สถานี สรุปปริมาณฝนรายเดือนมิถุนายน 2563 สถานีวัดตามอําเภอ
อุตุนิยมวิทยาฯ
1. สถานีอตุ ุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี ฝนรายเดือนวัดได 141.2 มม.
2. อําเภอเมืองอุทัยธานี ฝนรายเดือนวัดได 120.9 มม.
3. อําเภอบานไร ฝนรายเดือนวัดได 94 มม.
4. อําเภอหนองขาหยาง ฝนรายเดือนวัดได 129.4 มม.
5. อําเภอหนองฉาง ฝนรายเดือนวัดได 156.4 มม.
6. อําเภอทัพทัน ฝนรายเดือนวัดได 118.8 มม.
/7. อําเภอสวางอารมณ…

- 10 7. อําเภอสวางอารมณ ฝนรายเดือนวัดได 84.7 มม.
8. อําเภอลานสัก ฝนรายเดือนวัดได 106.9 มม.
9. อําเภอหวยคต ฝนรายเดือนวัดได 98.4 มม.
สรุปปริมาณฝนรวมตั้งแต 1 มกราคม 2563 ถึงปจจุบัน
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี ฝนรวมทั้งปวัดได 308.7 มม.
2. อําเภอเมืองอุทัยธานี ฝนรวมทั้งปวัดได 257.4 มม.
3. อําเภอบานไร ฝนรวมทั้งปวัดได 282.1 มม.
4. อําเภอหนองขาหยาง ฝนรวมทั้งปวัดได 263.2 มม.
5. อําเภอหนองฉาง ฝนรวมทั้งปวัดได 371.6 มม.
6. อําเภอทัพทัน ฝนรวมทั้งปวัดได 259.8 มม.
7. อําเภอสวางอารมณ ฝนรวมทั้งปวัดได 249.1 มม.
8. อําเภอลานสัก ฝนรวมทั้งปวัดได 385.1 มม.
9. อําเภอหวยคต ฝนรวมทั้งปวัดได 269.5 มม.
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุทัยธานี เดือนกรกฎาคม 2563
สภาพอากาศทั่วไป ชวงประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัดอุทัยธานียังคงมีฝนนอย
โดยจะมีฝนรอยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น จะมีฝน
ฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหงในบางวัน ทั้งนี้เนื่องจาก ชวงประมาณ
ครึ่งแรกของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกําลังออน
จากนั้นจะมีกําลังแรงขึ้น
สรุ ป เดื อ นนี้ คาดว า บริ เ วณจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ป ริ ม าณฝนรวมจะใกล เ คี ย งค า ปกติ ส ว น
อุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกวาคาปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส
เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจ
เคลื่อนตัวผานประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต ซึ่งจะสงผลใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยมี กํ า ลั ง แรงขึ้ น ทํา ให บ ริ เ วณจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มีฝ นตกเพิ่ ม ขึ้น จึ งขอให ติ ด ตามข า ว
พยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย
จังหวัดอุทัยธานีมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส ตําสุด 25-27 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝน 130-170 มิลลิเมตร และจํานวนวันที่ฝนตก 14-14 วัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.6 - มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
พัฒนาการจังหวัดฯ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพั ฒนาชุมชน เป นหนวยงานเจาภาพหลั กรวมกั บกระทรวงวัฒนธรรม
(กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ในการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย ดังนี้
1) ใหถือวามาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย เปนนโยบายของรัฐบาล
ในการสงเสริมใหขาราชการ ประชาชน แตงกายดวยผาไทยตามความเหมาะสมของทองถิ่นเพิ่มขึ้น หรือ
อยางนอยสัปดาหละ 2 วัน
/2) ใหทุกกระทรวง…

- 11 2) ใหทุกกระทรวงพิจารณาจัดทํามาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย
โดยมีแนวทางของการดําเนินการ ดังนี้
1. สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย เรื่องการรณรงคการแตงกายดวย
ผ าไทยและผ าพื้ นเมื องแก ส วนราชการในสั งกั ด และในพื้ น ที่ จั งหวั ด ให แก กลุ มเป าหมาย ได แก
หนวยงาน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. วิธีสรางการรับรูผานกิจกรรม เชน การประชุม เสวนา เปนตน
3. วิธีการสรางการรับรูผานสื่อ เชน แผนพับ ปายนิทรรศการ สื่อสังคมออนไลน เปนตน
3) จัดทําแผน/โครงการรณรงคการใชและสวมใสผาไทยและผาพื้นเมืองเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
1. รวบรวมเนื้อหาสาระและขอมูลเกี่ยวกับผาไทยและผาพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัด
2. กําหนดรูปแบบการรณรงค ประเมินหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการรณรงค และสถานการณเกี่ยวกับการรณรงคการแตงกายดวยผาไทยและผาทอพื้นเมือง
3. จัดทําแผนปฏิบัติการรณรงคการแตงกายดวยผาไทยและผาพื้นเมืองของจังหวัด
4. จัดทําสื่อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการรณรงคแตงกายดวยผาไทยและผาพื้นเมือง
เพื่อสรางคานิยมและการตระหนักรับรูการรักษามรดกและอัตลักษณภูมิปญญาของไทยเผยแพรแก
ประชาชนทั่วไป
4) สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการรณรงคระหวางภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาที่ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของภาคีเครือขาย เชน ใหการ
สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร/บุคลากรชวยทํางาน และนําไปรณรงคในหนวยงานของตน
5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแตงกายดวยผาไทยและผาพื้นเมืองในจังหวัดตามหวงระยะเวลา
ที่เหมาะสม
6) จั ดให มีการอนุ รักษ ตอยอดภู มิปญญาเกี่ยวกับการแปรรู ปผาไทย ผลิ ตเป นสินคาต าง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนในการสงเสริมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และสรางเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัด
และชุมชนตาง ๆ
7) ประกาศยกยองหนวยงาน/องค กรภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต นแบบของ
จังหวัดที่รณรงคการแตงกายดวยผาไทย และผาพื้นเมืองที่เกิดผลเปนรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกลาว ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
โดยใหคํานึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไวซึ่งอัตลักษณของผาไทย เพื่อให
ผาไทยสามารถจําหนายและแขงขันในตลาดไดอยางยั่งยืน
มติทปี่ ระชุม

ขอความรวมมือขาราชการและลูกจางของสวนราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ แตงกายดวย
ชุดเครื่องแบบขาราชการสีกากี/เครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติหนาที่เปนประจํา
ทุกวันจันทรและแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทุกวันอังคารและวันศุกร ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม
2563 เปนตนไป

/3.7 – พระราชบัญญัติโบราณสถาน...
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3.7 – พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
วัฒนธรรมจังหวัดฯ
โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุ หรือ โดยลักษณะแหงการกอสราง
หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร และอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนทางศิลปะ ประวัติศาสตร
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตร
โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ หรือสวนใดสวนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษย ซากสัตว จะเปนโดยอายุ ลักษณะการ
ประดิษฐ หรือ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสังหาริมทรัพยนั้น
ศิลปวัตถุ หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีต และมีคุณคาสูงในทางประวัติศาสตร
สิ่งสําคัญของ พ.ร.บ.นี้ คือ การที่จะทําอะไร เมื่อสถานที่นั้นมีอายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป จะถือวาเปน
โบราณสถาน จําทําอะไรโดยพลการไมได เมื่อเห็นการชํารุดทรุดโทรม ใหรายงานผูวาราชการจังหวัด
อุทัยธานี ทั้งนี้ในสวนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะฝายเลขา จะแจงตอไปยัง
กรมศิลปากร
โบราณสถานที่มีในจังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน 6 แหง ไดแก วัดอุโปสถาราม วัดขวิดราง
เมืองการุง วัดสวนพลู วัดหนองพลวง วัดภูปลารา (เขาปลารา) กรณีวัดหนองเตา ไมถือเปน
โบราณสถาน เพราะมีอายุไมถึง 50 ป
ประธาน

ฝากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต ใหชวยดูแลโรงเรียนบานใหมคลองอังวะ โรงเรียน
บานอีมาดอีทราย โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม และโรงเรียนบานสมอทอง และชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน
เชน หากมีโครงการหรือจะจัดกิจกรรมอะไร ขอใหเนนไปที่โรงเรียนและชุมชนเหลานี้ อยางเชน
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี อําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอหวยคต สามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรม หมูบานศีล 5 ได และหากทานไปดําเนินกิจกรรมแลว รายงานใหทราบดวยวา
ไปทํากิจกรรมอะไรบางในชุมชนทั้ง 4 โรงเรียนนี้

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.8

หน.สนจ.อน.

1) การปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ดั ของจังหวัดอุทยั ธานี (ก.พ.ร.)
2) ITA (ปปช.)
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สรุ ปข อมู ลภาพรวมในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมิน รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานี ประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานจากผลการปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ แลวจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเรงดวน นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด แ จ ง เวี ย นหนั ง สื อ
ที่ อน 0017.5/ว2969 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กําหนดใหสวนราชการจัดสงตัวชี้วัดฯ ดังกลาว
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
/2. สํานักงาน ก.พ.ร...
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ปฏิบัติราชการของจังหวั ดอุทัยธานี (ประเมินจังหวัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด) สํ านักงาน
ก.พ.ร. มีตัวชี้วั ดที่ตองดํ าเนินงาน โดยประเมินรอบเดียว รอบ 12 เดือน รายงานการประเมินผาน
e-Sar โดยมีตัวชี้วัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงใหจังหวัดดําเนินการ ในป 2562 ผลการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสวนราชการในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 ประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ไดคาคะแนนของการประเมินที่ 93.83 เปนลําดับที่ 1 ของกลุมจังหวัด
ลําดับที่ 2 จังหวัดนครสวรรค ไดคาคะแนนของการประเมินที่ 93.48
ลําดับที่ 3 จังหวัดพิจิตร ไดคาคะแนนของการประเมินที่ 86.11 และ
จังหวัดกําแพงเพชร ไดคาคะแนนของการประเมินที่ 84.09
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้
1. Agenda Base การจัดการขยะมูลฝอย ไดคะแนนองคประกอบ 100 คะแนน แบงออกเปน
1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
1.2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
1.3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
2. Area Base รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลจังหวัด ไดคะแนนองคประกอบ
81.48 คะแนน เนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนในการลงขอมูล ซึ่งคาคะแนนจะเพิ่มขึ้น
3. Innovation Base การบริหารจัดการระบบริการงานผูปวยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี
ดวยกระบวนการ Lean Process ไดคะแนนองคประกอบ 100 คะแนน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสวนของนโยบายรัฐบาล (Agenda Base) กําหนด MOU
ระหวางกรมตนสังกัด กับ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหดําเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้
แนวทางการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ไดกําหนด
ตัวชี้วัดยอยไว จํานวน 4 ตัว ไดแก
1. รอยละของตนทุนการผลิตที่ลดลง
2. รอยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. รอยละของแปลงที่ไดราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. รอยละของนาแปลงใหญที่ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต (อยูระหวางการ
ทบทวน)
การวัดคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน (แมน้ําสะแกกรัง) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ (อยูระหวางการทบทวน)
แผนแมบท/นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาภาค/ตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด รอยละของจํานวน
ครัวเรือนยากจน เปาหมายที่มรี ายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (การนําฐานขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
หรื อการแก ไขป ญหาเฉพาะหน าของจั งหวั ด ประกอบด วย 2 ส วน คือ ขอมูลตัวชี้ วั ดพื้นฐาน และ
ฐานขอมูลตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาของแตละจังหวัด)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/3.9 – โรคใบดางมันสําปะหลัง…

- 14 3.9 - โรคใบดางมันสําปะหลัง (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี)
เกษตรจังหวัดฯ

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส พื้นที่ระบาด จํานวน 485.75 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน
จํานวน 60 ราย ไดแก
1) อําเภอบานไร พื้นที่ระบาด จํานวน 432.75 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 54 ราย
2) อําเภอหวยคต พื้นที่ระบาด จํานวน 43 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 5 ราย
3) อําเภอทัพทัน พื้นที่ระบาด จํานวน 10 ไร เกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอน 1 ราย
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน 142,471 ไร ดังนี้
1) อํ าเภอบ า นไร พื้ น ที่ ป ลู ก 49,172 ไร 2) อํ าเภอลานสั ก พื้ น ที่ ป ลู ก 43,171 ไร
3) อํ า เภอสว า งอารมณ พื้ น ที่ ป ลู ก 27,837 ไร 4) อํ า เภอห ว ยคต พื้ น ที่ ป ลู ก 14,355 ไร
5) อําเภอทัพทัน พื้นที่ปลูก 5,662 ไร 6) อําเภอหนองฉาง พื้นที่ปลูก 2,092 ไร 7) อําเภอหนองขาหยาง
พื้นที่ปลูก 138 ไร 8) อําเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่ปลูก 44 ไร
สถานการณและการดําเนินงาน ดังนี้
1) วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พบโรคใบดาง และเก็บตัวอยาง
2) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สงตัวอยางใหกรมวิชาการตรวจวิเคราะห
3) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กรมวิชาการยืนยันผลตรวจโรค
4) วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประชุม อพก. 3/63
5) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทํางานฯ 1/63
6) วันที่ 20 มิ ถุ นายน 2563 ผู ว าราชการจั งหวั ดอุ ทั ยธานี และคณะทํ างานฯ ลงพื้ นที่
ตําบลทัพหลวง เพื่อติดตามชี้แจงทําความเขาใจใหเกษตรกรที่พบโรคและแปลงใกลเคียง
7) วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 หนวยงานบูรณาการ ลงพื้นที่สรางการรับรูและเฝาระวัง
เกษตรกร 409 ราย
8) วั นที่ 26 มิถุ นายน 2563 ผู ว าราชการจั งหวั ดอุ ทัยธานี และคณะทํางานฯ ลงพื้นที่
ทําลายแปลงที่เปนโรค 2 แปลง
9) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมสงเสริมฯ นําเขาที่ประชุม นบมส. เพื่อประกาศใหจังหวัดอุทัยธานี
เปนเขตระบาด
การดําเนินงานการปองกันกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
1) สรางการรับรูในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งจังหวัด
2) สํารวจและสงตัวอยางตรวจวิเคราะห 56 ตัวอยาง เกษตรกร 49 ราย
3) การทําลายตนมันที่เปนโรค
- พื้นที่ระบาดรุนแรง พบมากกวา 10 ตน/ไร ดังนี้
อําเภอบานไร จํานวน 8 ไร เกษตรกรไดรับความเดือดรอน 2 ราย
อําเภอหวยคต จํานวน 27 ไร 2 งาน เกษตรกรไดรับความเดือดรอน 4 ราย
- พื้นที่ระบาดไมรุนแรง พบนอยกวา 10 ตน/ไร ดังนี้
อําเภอบานไร จํานวน 7 แปลง (หลังฉีดพนดวยโดรน)
อําเภอบานไร จํานวน 8 แปลง (หลังฉีดพนดวยตนเอง)
อําเภอหวยคต จํานวน 2 แปลง พื้นที่ 224 ตรม. (14 จุด)
/- พื้นที่เตรียมทําลาย…

มติทปี่ ระชุม

- 15 - พื้นที่เตรียมทําลาย จํานวน 31 ไร ดังนี้
ขุดหลุม 16 ไร 3 ราย 3 แปลง
ใสถุงดํา 15 ไร 2 ราย 3 แปลง
4) การปองกันโดยการฉีดพนสารเคมี พื้นที่ 200 ไร เกษตรกร 27 ราย (29 แปลง)
- ใชโดรนฉีดพน พื้นที่ 31 ไร เกษตรกร 13 ราย (13 แปลง)
- ฉีดพนดวยตนเอง พื้นที่ 160 ไร เกษตรกร 18 ราย (20 แปลง)
รับทราบ

(รายงานโดยเอกสาร)
3.10 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.11 - รายงานผลการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 1) ความกาวหนาการดําเนินโครงการ “เกษตรอินทรีย วิถีอุทัย”
2) ขาวประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําจังหวัดอุทัยธานีเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
3.13 - การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในชวงฤดูแลง
(สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี)
3.14 1) เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
2) โครงการ “พัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด”
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.15 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(สํานักงานสรรพากรพื้นที่อทุ ัยธานี)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานพาณิชยจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทยั ธานี)
3.21 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4 …

- 16 ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่น (ถามี)
- ไมมี เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

