รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์
2. นายอลงกต
3. นายพีระพล
4. นายชุมพิชญ์
5. นายศรณ์จักร์ชัย
6. นายชุติยันต์
7. นายอุทิศ
8. นายสุวิทย์
9. นายชานาญ
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายวัชรพงศ์
15. นายสุรเชษฐ์
16. นางสาวจรัสศรี
17. นางสาวทัศนา
18. นายกิตวิชัย
19. นายเสวก
20. นางตถาพร
21. นายปภาวิชญ์
22. นายนุภาษ
23. นายเจริญ
24. นายกฤษภิชนต์
25. นางสาวสุพรรษา
26. นายวิชาติ
27. นางสาวอรพิน
28. พ.อ.สุรพัศม์
29. นายสมนึก
30. นายสุรชัย
31. นางศรีสุดา
32. นางสาวสุมินตรา
33. นางสาวอุทัยวรรณ
34. นางมาลี

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
ชูประดิษฐ์
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
ภาณุรัฐสินธรม์
สุขเกษม
ชังชั่ว
มาขา
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
สิทธิสมาน
บุษวะดี
สันตยานนท์
โอมมณี
สายสวรรค์
สินทรธรรม
พรมต๊ะ
ขัดผาบ
นาชัยรุ่งรัศมี
สร้อยวิชา
โชคครรชิตไชย
เถาเมืองใจ
สุวรรณกาศ
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
(แทน) นายอาเภอลานสัก
(แทน) นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
(แทน) นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
/35. นายกิจจา...

-235. นายกิจจา
36. พ.อ.วสันต์
37. นางสาวนิศากานต์
38. นายนิพนธ์
39. นายวัลลภ

จงเป็นสุขเลิศ
มั่นสุ่ม
สุพรรณกุล
บูรณะเรศน์
วัชระพันธ์

จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
รกท.พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
4. สานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
5. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
7. สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
8. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
10. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
11. สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
12. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
13. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
14. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
15. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
16. สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
17. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
18. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
19. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
20. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
21. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
22. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
23. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
24. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
25. สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
26. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
27.สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
28. สถานีตารวจภูธรลานสัก
29. สถานีตารวจภูธรตลุกดู่
30. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
/31. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

-331. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
32. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
33. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
34. ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
36. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
37. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
38. ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์
39. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
40. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
41. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
42. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
43. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
44. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
45. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
46. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
47. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
48. สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
49. ธนาคารออมสินเขตจังหวัดอุทัยธานี
50. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
51. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
52. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
53. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
54. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพิชญ์สินี
สัมมานุช
เสมียนตราจังหวัด
2. นายไชยยศ
วิทยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
3. นางสาวอัญชลี
นาคยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดไส
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายสันต์
กองสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
6. นางณชญาภา
เห็นเจริญสุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
7. นางวารี
งามดีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลอุทัยธานี จากนายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
/2. ข้าราชการ...

-42. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นางจาเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
2. นายปณิธาน จารุวิเศษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคดีอาญาตลิ่งชัน
3. นางสุภาพร หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคดีอาญา
4. นายสมนึก สร้อยวิชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 (พิษณุโลก)
5. นายวิรชาติ พรมต๊ะ ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 14 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว141
ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด สานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรดาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้เกิดขึน้ ระลอกใหม่ดังนี้
1. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ดาเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะและ
พานพุ่ม รวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และ
ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ตลอดเดือน
พฤษภาคมด้วยความสมัครใจ
/2. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ…

-52. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ดาเนินการจัดทาคาถวาย
พระพรชัยมงคล และนาเสนอภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ที่หน่วยงานได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่บนหน้าหลักของเว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ด้วยความสมัครใจ
2. พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
กาหนดการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
กาหนดดังนี้
เวลา 08.00 น. - ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรมและประชาชน พร้อมกัน ณ อาคาร
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพิธี
- ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. การแต่งกาย - ข้าราชการ/ทหาร/ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด : ชุดครีมแดง
สมาชิกเหล่ากาชาด
: ชุดกาชาด
ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน
: แต่งชุดสุภาพ
2. เชิญส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีหน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าร่วมพิธีฯ
2. คารับรองปฏิบัติราชการ - ตัวชี้วัดของ กพร.
เกษตรและสหกรณ์
- กพร.ได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินตัวชี้วัดผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
จังหวัดอุทัยธานี การเกษตรแปลงใหญ่ประเมินในสินค้าหลัก 1 ชนิด คือ ปลาสวายโดยมีเจ้าภาพตัวชี้วัดคือ
สานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน
ขั้นต้น มาตรฐาน และขั้นสูง ดังนี้
1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงร้อยละ 6.75 7.75 และ 8.75 ตามลาดับ
2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 8.42 และ 9.42ตามลาดับ
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.644.14 และ 4.64ตามลาดับ
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตร้อยละ 95.68
97.43 และ 99.18 ตามลาดับ
โดยแปลงใหญ่ที่เข้ารับการประเมิน คือ แปลงใหญ่ปลาสวายบ้านท่าซุง ที่ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่าซุง
อาเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่ดาเนินการ 16.87 ไร่ สมาชิก 30 ราย
ผลการดาเนินการเบื้องต้นตามตัวชี้วัดของ กพร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้นตามตัวชี้วัดดังกล่าว มีผลการประเมิน ดังนี้
1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ขั้นต้นร้อยละ 7.0
2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ขั้นต้นร้อยละ 7.92
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ขั้นสูงร้อยละ 5.7
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลการดาเนินงาน
อยู่ในเกณฑ์ขั้นสูง ร้อยละ 100
/ส่วนราชการ…

มติที่ประชุม
พัฒนาการจังหวัด
อุทัยธานี

มติที่ประชุม

-6ส่วนราชการได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว โดยให้สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการกากับและดูแลตัวชี้วัดดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ประชุมหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการให้การประเมินส่วน
ราชการเป็นไปตามเป้าหมายของ กพร.ใน 4 หน่วยงาน คือ สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุทัยธานี
2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินการในส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสาเร็จ
รับทราบ
- รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมน (OTOP)
ยอดจาหน่ายปี 2563 จานวน 1,382,978,582 บาท เป้าหมายปี 2564 เพิ่มจาก
ปี 2563 จานวน 10% = 1,521,276,381 บาท การจาหน่ายตั้งแต่เดือน ต.ค.53-เม.ย.64
ดังนี้ 1. อาหาร 461,461,412 บาท
2. เครื่องดื่ม 19,305,630 บาท
3. ผ้า 222,583,875 บาท
4. ของใช้ 227,976,505 บาท
5. สมุนไพร 34,606,840 บาท
ยอดจาหน่าย ณ ปัจจุบัน (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) จานวน 965,951,262 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.4
ช่องทางการจาหน่าย – ที่ทาการกลุ่ม - ตลาดออนไลน์ ได้แก่ Facebook/Line
- เพจอุทัยในใจเรา www.otoptoday.com - ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี - งาน E-Vent ต่าง ๆ - มีนักการตลาดรุ่นใหม่มาช่วย
ส่งเสริมการขาย
ปัญหาอุปสรรค –สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องถูกยกเลิก/เลื่อนไป, สถานที่ท่องเที่ยวถูกปิดชั่วคราว เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและประชาชนต่างห่วงความปลอดภัยไม่เดินทางท่องเที่ยว
รับทราบ

หัวหน้าสานักงาน
- สาหรับการรายงานในเดือนพฤษภาคม 2564 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี
จังหวัดอุทัยธานี โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี
เพิ่มขึ้น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานรายงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หัวหน้าสานักงาน
- ตามที่จังหวัดอุทัยธานีได้มีประกาศจังหวัดอุทัยธานีและคาสั่งจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้
จังหวัดอุทัยธานี บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
จนถึงปัจจุบัน และเพื่อลดจานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีจังหวัดนครสวรรค์และสุ พรรณบุรี โดยให้
รายงานตัวต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นาชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้ า น ในพื้ น ที่เ พื่ อเข้า สู่ มาตรการคั ดกรอง หรื อสอบสวนโรค และให้ กั ก ตัว สั งเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วันนับแต่วันที่เข้ามาในเขตจังหวัดอุทัยธานี แต่หากเป็นการเดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน
/หรือประกอบอาชีพ...

มติที่ประชุม

-7หรือประกอบอาชีพได้กาหนดรูปแบบวิธีการไว้แล้ว จังหวัดอุทัยธานีขอเน้นย้าการปฏิบัติกรณีการ
เดินทางเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพในลักษณะการเดินทางไป-กลับ หรือเข้ามาใน
พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นการชั่วคราวไม่ถึง 14 วัน ตามนัยปกติ ดังนี้
(1) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
1.1 ให้หัวหน่วยราชการใช้ดุลยพินิจในการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้นาวิธีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ หรือการให้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง (Work From Home : WFH) มาเลือกใช้ให้เหมาะสม
1.2 กรณี ที่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ ให้ รี บ ประสานงานกั บ
โรงพยาบาลอุทัยธานีหรือโรงพยาบาลชุมชนโดยเร็ว หากมีการปกปิดข้อมูลจะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและมีโทษทางวินัย
1.3 กรณีเกิดเหตุไม่ปกติให้ ดาเนินการตามข้อ 2.6 และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีโดยด่วนที่สุด
(2) กรณีเป็นบุคลากรภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
2.1 ให้ขออนุญาตการเข้าพื้นที่กับนายอาเภอท้องที่
2.2 ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพจากสถานพยาบาลว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงมารับรอง
2.3 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
2.4 กรณีการเข้ามาทาการค้าในลักษณะตลาดนัด ขอให้มีการลงทะเบียนจากเจ้าของ
ตลาดนั ดและพิจารณาแยกโซนผู้ค้าจากจังหวัดเสี่ ยงออกจากผู้ค้าในจังหวัดเป็นการชั่ว คราว
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
2.5 กรณีการเข้ามาทางานในบริษัท ห้าง ร้าน ให้เจ้าของผู้ประกอบการกาชับการตรวจตรา
ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ
2.6 หากพบผู้ ที่ เ ดิ น ทางมาจากจั ง หวั ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งมี อ าการผิ ด ปกติ ใ ห้ ป ระสาน
เจ้าพนักงานควบคุมโรค อาทิ นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และผู้อานวยการ
โรงพยาบาลประจาอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และ อสม. โดยด่วนที่สุด
(3) หากบุ ค คลใดแจ้ง ข้ อ ความอัน เป็น เท็ จและเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น หรื อ ประชาชนเสี ย หาย
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการสรุปผลว่า หน่วยงานได้ใช้มาตรอย่างไรต่อการทางานของบุคลากร
ในหน่ว ยงาน แล้วรายงานให้สานักงานจังหวัดอุทัยธานีทราบภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เพื่อจังหวัดอุทัยธานีจะได้รวบรวมข้อมูลรายงานให้ ศบค.ทราบต่อไป
รับทราบ

3.2 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนเมษายน 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 1) ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
เมษายน 2564
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 89 ครั้ง จานวน 3,234 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 99 ครั้ง จานวน 2,392 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 49 ครั้ง จานวน 1,529 คน
/- อาเภอหนองฉาง...

-8- อาเภอหนองฉาง จานวน 90 ครั้ง จานวน 1,342 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 53 ครั้ง จานวน 1,483 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 52 ครั้ง จานวน 1,120 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 38 ครั้ง จานวน 1,743 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 29 ครั้ง จานวน 1,661 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด - ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อสมัครจิตอาสาพระราชทานให้ที่ทาการปกครอง
(นายอลงกต วรกี)
จังหวัดอุทัยธานีภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้การสมัครจิตอาสาพระราชทานครบ 100%
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนนายแพทย์
- ทั่วโลกติดเชื้อ 149,328,858 ราย ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 112,234 ราย สะสม 814,298
สาธารณสุขฯ
ราย ตาย 3,148,781 ราย ติดเชื้ออันดับที่ 1 สหรัฐ อันดับที่ 2 อินเดีย และลาดับที่ 3 บราซิล
สาหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 61,699 ราย อยู่ลาดับที่ 104 ของโลก มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
2,012 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 178 ราย ตั้งแต่ 1 เมษายน
จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 32,836 ราย และเสียชีวิตสะสม 84 ราย สาหรับเขตสุขภาพที่ 3
ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัด
ชัยนาท มีผู้ป่วยสูงสุดที่ จังหวัดนครสวรรค์ 288 ราย รองลงมาจังหวัดกาแพงเพชร 93 ราย
จังหวัดพิจิตร 50 ราย จังหวัดชัยนาท 19 ราย และจังหวัดอุทัยธานี 16 ราย
สถานการณ์ในมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุทัยธานีจะอยู่ในพื้นที่
อาเภอเมือง 3 ราย อาเภอหนองฉาง 8 ราย อาเภอลานสัก 1 ราย และอาเภอบ้านไร่ 4 ราย
หายป่วยแล้ว 8 ราย รักษาอยู่ 9 ราย โรงพยาบาลอุทัยธานี 4 ราย โรงพยาบาลทัพทัน 1 ราย
โรงพยาบาลหนองฉาง 2 ราย และโรงพยาบาลบ้านไร่ 2 ราย
2) การบริหารจัดการวัคซีน
- ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้รับจัดสรร Sinovac 6,560 โด๊ส ฉีดให้เป้าหมาย
3,280 ราย ฉีด Sinovac เข็มที่ 1 2,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 ฉีด Sinovac เข็มที่ 2
419 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.41 พบอาการไม่พึ่งประสงค์หลังรับวัคซีนร้อยละ 16.77 ในเดือน
พฤษภาคม 2564 จะได้รั บการจัด สรรวัคซี นมาอีก 1 รอบแต่ยั งไม่ ทราบจานวนที่แน่ นอน
สาหรับครั้งนี้จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง
และเดือนมิถุนายน 2564 สาหรับผู้มีโรคประจาตัวและผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1. จังหวัดอุทัยธานีได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
(นายพีระพล ตัณฑโอภาส) แผนดาเนินการ สถานการณ์ในจังหวัดอุทัยธานีมี 16 ราย อยู่ในลาดับที่ 75 ส่วนกลางได้มี
หนังสือแจ้งมาทางท้องถิ่น เรื่องซักซ้อมการดาเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่สามารถดาเนินการได้ การจัดซื้อจัดจ้าง
การดาเนินการจะประสานกันอีกครั้ง สถานที่ในอาเภอเมืองอุทัยธานีจะตั้งที่ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ขยายได้ถึง 80 เตียง อาเภอบ้านไร่ อาคารสนามกีฬาเทศบาลบ้านไร่
ขยายได้ถึง 150 เตียง
/2. ธงชาติ…

มติที่ประชุม

-92. ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานดูแล
หากชารุดเสียหาย ขอให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย
3. กรณีลดธงครึ่งเสา ให้ลดธงลงเป็น 1 ใน 3 ส่วนของเสาธง
รับทราบ

3.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการ
- อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
โครงการชลประทานจังหวัด 52.13 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32.58 ปริมาณน้าใช้การได้ 35.13 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 24.56
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 6.27 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 12.05 มีปริมาณน้าใช้การได้ 4.10 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8.22
แก้วลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 7.42 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 33.36
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันน้าแห้ง
สรุป รวมความจุแหล่งน้าชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 65.82 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.55
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 46.65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21.23
(ของน้าใช้การได้ทั้งหมด 219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงต้นเดือนลักษณะ
อากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน จากนั้นปริมาณ
และการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนั กในบางวั น ทั้ งนี้ เนื่ องจาก ลมใต้ หรื อ
ลมตะวั นออกเฉียงใต้ ที่ พั ดปกคลุ มประเทศไทยตอนบนช่ วงต้ นเดื อน จะเริ่ ม เปลี่ ยนเป็ นมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่ าน
บริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง
สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน
ซึ่งทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน แล้วมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อน
ผ่านประเทศไทย ซึ่งจะทาให้บริเวณจังหวัดอุทัยธานีมีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ติดตามข่าวอากาศ
ประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.6 รายงานสรุปเหตุวาตภัย...

- 10 3.6 รายงานสรุปเหตุวาตภัย ประจาเดือนเมษายน 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงาน
- สรุปรายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายรวม 7 อาเภอ 23 ตาบล 57 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จังหวัดอุทัยธานี 154 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของตนเองช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- สรุปข้อมูลพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัย ประจาเดือนเมษายน จังหวัดอุทัยธานี
จานวน 1 อาเภอ 1 ตาบล บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ดาเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้น และสารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับทราบ

วัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธานี

3.7 หลักเกณฑ์การขอสิ่งของพระราชทาน
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
กรณีปกติ น้าหลวง กล่องเพลิง กล่องดิน เครื่องเกียรติยศประกอบศพ
1. พระสงฆ์สมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไปและพระภิกษุสามเณร เปรียญธรรม 9 ประโยค
2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานที่รับราชการ 2 ปีขึ้นไป
4. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีร้อยตารวจตรีขึ้นไป
5. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
6. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
8. ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดารงตาแหน่ง
9. บิดาและมารดาของผู้ดารงตาแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึง
แก่กรรมในขณะบุตรดารงตาแหน่ง
10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะ
ดารงตาแหน่ง
11. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
กรณีพิเศษ (กล่องเพลิง กล่องดิน)
1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิเหรียญกล้าหาญและเหรียญชัยสมรภูม
3. บิดามารดาของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงานขึ้นไป
4. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
5. บิดามารดาของข้าราชการบริพารในพระองค์ตามระเบียบหน่วยราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
/6. บิดามารดา…

มติที่ประชุม

- 11 6. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
และพันตารวจโทขึ้นไป
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
8. บิดามารดาของพระสงฆ์สมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
9. ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์
10. ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ชั้นยศต่ากว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
11. ผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
กรณีจิตอาสาพระราชทานเสียชีวิตระห่างปฏิบัติหน้าที่ ให้ต้นสังกัดยื่นขอสิ่งของพระราชทานต่อ
ผู้อานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอาเภอ ผู้อานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอาเภอยื่นเรื่อง
ต่อผู้อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ผู้อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดยื่นเรื่องต่อผู้อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาภาค 3 ภายใน 12 ชั่วโมง
นับจากจิตอาสาพระราชทานเสียชีวิต เพื่อให้ผู้อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาภาค 3 ยื่นเรื่อง
ต่อผู้อานวยการศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพิจารณาหลักเกณฑ์เสนอต่อ
กรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
การจะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
รับทราบ

3.8 ระบบจองคิว Online
(สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี)
เจ้าพนักงานที่ดิน
- สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทาระบบจองคิว Online เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ประสงค์
จังหวัดอุทัยธานี จะใช้บริการของสานักงานทีด่ ินจังหวัดอุทัยธานีสามารถเข้าระบบจองคิวได้แล้ว หากมีข้อสงสัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5697 0162 ต่อ 11
ระบบจองคิวจดทะเบียน ต่อ 12 ระบบจองคิวรังวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 1) สถิติข้อมูลจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้อานวยการ.
- สรุปจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ VIIRS ปี 2564 จุดความร้อน/ครั้ง แต่ละอาเภอดังนี้
สานักงาน
- อาเภอลานสัก 245 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.89
ทรัพยากรธรรมชาติ - อาเภอบ้านไร่ 631 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.00
และสิ่งแวดล้อม - อาเภอห้วยคต 88 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.59
จังหวัดอุทัยธานี - อาเภอเมืองอุทัยธานี 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29
- อาเภอสว่างอารมณ์ 46 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.51
- อาเภอทัพทัน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.42
- อาเภอหนองฉาง 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.29
- อาเภอหนองขาหย่าง 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42
รวม ปี 2564 1092 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.34
/2. สถิติข้อมูลฝุ่นละออง…
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- 12 2. สถิติข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
- จานวนวันที่มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./รบ.ม.) เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เดือนมกราคม 2564 จานวน 10 วัน คิดเป็น 3.2%
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 10 วัน คิดเป็น 36%
1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 เมษายน 2564 จานวน 27 วัน คิดเป็น 13%
รับทราบ

3.10 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564
- งบประจา 901.761 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 678.689 ล้านบาท คิดเป็น 75.26%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 59
- งบลงทุน 2,191.510 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,647.671 ล้านบาท คิดเป็น 75.18%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 25
- ภาพรวม 3,093.271 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,326.360 ล้านบาท คิดเป็น 75.21%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 30
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รับจัดสรร 23 เม.ย.64) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รอลงนามในสัญญา
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่
23 เมษายน 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564 งบยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
- งบประจา 23.576 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 10.609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 7
- งบลงทุน 173.317 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 169.982 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.08
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 8
- ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 180.592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.72
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 1
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสาหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
“หากสถานพยาบาลของทางราชการมีความจาเป็นต้องเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ
สาหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในสถานที่ใดหรือเรียกชื่ออย่างใด
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้”
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงาน…
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มติที่ประชุม

3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนเมษายน 2564
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุมฯ เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

