รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 7/2564
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 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. นายสมชาย
8. นายชานาญ
9. นายธีระรัตน์
10. นายบุญธรรม
11. นายอนุชา
12. นายอดิเรก
13. นายเกรียงศักดิ์
14. นายวีกิจ
15. นางสาวจรัสศรี
16. นายสมพจน์
17. พันจ่าเอกราชันย์
18. นายเสวก
19. นายสมบูรณ์
20. นายปภาวิชญ์
21. นายนุภาษ
22. นายดุรงค์ฤทธิ์
23. นางสาวอัญชนี
24. นายวิรชาติ
25. นางสาวอรพิน
26. พ.อ.สุรพัศม์
27. นายสมนึก
28. นางศรีสุดา
29. นางขวัญใจ
30. นางสาวอุทัยวรรณ
31. นางมาลี
32. นายกิจจา

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อ่อมอิน
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
มิตรประกอบโชค
มานะโรจน์กิจ
ชังชั่ว
สารภูษิตสันต์
โฆสิทธิรัตน์
พุทธรักษา
ตรุณาวงษานนท์
บุษวะดี
สันตยานนท์
เขียวแก้ว
เหลี่ยมทองคา
พรมต๊ะ
ขัดผาบ
นาชัยรุ่งรัศมี
สร้อยวิชา
เถาเมืองใจ
วะราหะ
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์
จงเป็นสุขเลิศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
/33. พ.อ.วสันต์...

-233. พ.อ.วสันต์
34. นางสาวนิศากานต์
35. นายนิพนธ์
36. นางสาวธัญญา

มั่นสุ่ม
สุพรรณกุล
บูรณะเรศน์
ชานินอก

37. นางสาวมนัญญา

รัตนเทพบัญชากุล

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพีระพล ตัณฑโอภาส)
2. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
5. โครงการชลประทานอุทัยธานี
6. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
7. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
9. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
10. สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
12. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
13. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
14. ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
15. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
16. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
17. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
18. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
19. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
20. สานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
21. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
22. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
23. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
24. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
25. โรงพยาบาลอุทัยธานี
26. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
27. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
28. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
29. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
30. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
31. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
32. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
/33. สานักงานอัยการ…

-333. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
34. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ. พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
35. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
36. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
37. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
38. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี
39. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
40. ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
41. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
42. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
43. สถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
44. สถานีตารวจภูธรทัพทัน
45. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
46. สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
47. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
48. สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
49. สถานีตารวจภูธรลานสัก
50. สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
51. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
52. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
53. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
54. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
55. สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
56. ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี
57. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
58. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
59. ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
60. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
61. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
62. สานักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
63. สานักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี
64. สานักงานประปาจังหวัดอุทัยธานี
65. บมจ.โทรคมนาแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี
66 สานักงานโยธาธิการและเมืองจังหวัดอุทัยธานี
67. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภาณุมาศ
มากบุญ
จ่าจังหวัดอุทัยธานี
2. นายประสาน
ทองสุขมาก
ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี
3. นางพิชญ์สินี
สัมมานุช
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
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-44. นายไชยยศ
วิทยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
5. นายสันต์
กองสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
6. นางสาวชมนาท
เสพศิริสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
7. นางวารี
งามดีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่ าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จานวน 3 ประเภท
2. (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี/เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
1) มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคากานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี 2564
จานวน 2 ราย
2) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีเชิญชวนส่วนราชการในจังหวัด
อุทัยธานีร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่นายอาเภอ 8 อาเภอ สาหรับนาไป
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 13 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว288
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี , สานักงานจังหวัด
อุทัยธานี
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ผอ.สนง.ทรัพยากร - คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แม่น้าสะแกกรังเป็นตัวชี้วัด ได้รับข้อมูลจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จานวน
5 สถานี ความถีใ่ นการเฝ้าระวัง 4 ครั้ง/ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 4 ได้ดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้าไปแล้ว 3 ครั้ง ผลเป็นดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 WQI 62.40 คุณภาพน้าพอใช้
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 WQI 52.56 คุณภาพน้าเสื่อมโทรม
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564 WQI 48.09 คุณภาพน้าเสื่อมโทรม
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ไตรมาส 54.34 คุณภาพน้าเสื่อมโทรม
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคือ
1. ค่าออกซิเจนละลายน้า (DO)
2. ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD)
3. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
4. ฟีคัลโคลิฟอร์แบคทีเรีย (FCB)
5. แอมโมเนีย (NH3-N)
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า มีสาเหตุมาจาก
- น้าทิ้งชุมชน ซึ่งพิจารณาจากค่าการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม มาจากสิ่งปฏิกูลของ
สัตว์เลือดอุ่นคือมนุษย์ มีการระบายน้าทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากชุมชนลงสู่แม่น้าสะแกกรัง โดยไม่ผ่าน
กระบวนการบาบัดน้าเสีย
- น้าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรม ด้านเกษตรกรรม พิจารณาจากแอมโมเนียซึ่งเกิดจาก
ของเสียที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนในร่างกายพืช สัตว์ อุจจาระ ปุ๋ย เป็นต้น
- ปัญหาภัยแล้ง ทาให้แม่น้าสะแกกรังแห้ง มีสภาพนิ่ง ไหลค่อนข้างช้า ประกอบกับมีการเลี้ยง
ปลาในกระชัง
แนวทางดาเนินการ/การแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพื่อลดผลกระทบ
1. ประสานการดาเนินงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าพร้อมเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปยัง อปท. ที่อยู่ริมน้า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัม พันธ์และ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. การติ ด ตั้ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบรวมกลุ่ ม (Cluster) หรื อ แบบติ ด ตั้ ง อยู่ กั บ (Onsite
Treatment)
3. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ/เติมออกซิเจน ในแม่น้าสะแกกรัง ในบริเวณที่มีสภาพน้านิ่ง
4. ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผันน้าจากแหล่งอื่นเข้าสู่แม่น้าสะแกกรังในช่วงฤดู แล้ง
หรือช่วงที่มีปริมาณน้าน้อย
5. ก าจั ด วั ช พื ช /ผั ก ตบชวาในล าน้ าอย่ า งสม่ าเสมอ โดยให้ อปท.ในพื้ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก
ให้หน่วยงานที่มีเครื่องมือ เครื่องจัก อุปกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน
6. ประสานงานไปยังประมงจังหวัด เพื่อควบคุมดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในลาน้าสะแกกรัง
ในเรื่องการจากัดการให้อาหารปลา
7. องค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) กระทรวงมหาดไทยทาบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบ
น้าเสียรวมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีความร่วมมือดังนี้
- ร่วมมือในการจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม และสร้างจิตสานึกประชารักษาสิ่งแวดล้อม
- สารวจและรวบรวมข้อมูลในการจัดการให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
/- อจน.จะจัดหางบประมาณ…
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มติที่ประชุม

- อจน.จะจัดหางบประมาณในการจัดให้มีระบบฯ
- เทศบาลจะต้องหาที่ดินสาหรับก่อสร้างระบบ
รับทราบ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด - การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) : น้าหนักร้อยละ 30
1. การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digtized Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(Open Data) ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบหลักของสานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีและร่วมกับทุก
ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่สานักงานสถิติ
จังหวัดทัยธานีกาหนดขึ้นมา ซึ่งใช้เรื่องของการประมาณภัยพิบัติของการเกษตร สานักงานสถิติจังหวัด
อุทัยธานีได้ทาเสร็จเรียบร้อย มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กาหนด 14
รายการ ร้อยละ 100 พร้อมระบุ URL ในกรณีที่ชุดข้อมูลเป็นข้อมูลสาธารณะและนาเสนอบน
เว็บไซต์จังหวัดและเว็บไซต์สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ค่าประเมินได้ 100 คะแนน
2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปี 2564 จังหวัด
อุทัยธานีได้เสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ได้รับค่าคะแนน 376.20 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ กพร.สูงสุด 375
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนสิงหาคม 2564
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
สิงหาคม 2564 (จิตอาสาพัฒนา , จิตอาสาภัยพิบัติ , จิตอาสาเฉพาะกิจ , บรรยายขยายผล ) ยอดรวม
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 13 ครั้ง จานวน 194 คน
อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 47 ครั้ง จานวน 768 คน
อาเภอทัพทัน จานวน 84 ครั้ง จานวน 521 คน
อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 32 ครั้ง จานวน 457 คน
อาเภอหนองฉาง จานวน 52 ครั้ง จานวน 707 คน
อาเภอบ้านไร่ จานวน 29 ครั้ง จานวน 555 คน
อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 39 ครั้ง จานวน 723 คน
อาเภอลานสัก จานวน 30 ครั้ง จานวน 551 คน
อาเภอห้วยคต จานวน 21 ครั้ง จานวน 283 คน
- สรุปยอดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศอ.จอส.พระราชทาน จว.อน.
จิตอาสาพัฒนา 251 ครั้ง 3,298 คน
จิตอาสาภัยพิบัติ 96 ครั้ง 1,461 คน
จิตอาสาเฉพาะกิจ - ครั้ง - คน
บรรยายขยายผล - ครัง้ - คน
รวม 347 ครั้ง 4,759 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อ...

-73.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
นายแพทย์สาธารณสุข - ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
จังหวัดอุทัยธานี 216,748,018 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 193,674,666 ราย เสียชีวิตสะสม 4,507,840 ราย
เสียชีวิตวันเดียว 8,665 ราย คิดเป็นผู้เสียชีวิตร้อยละ 2.08% ผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด 5 ประเทศ
คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 29 ส.ค. 2564 ผู้ปว่ ยรายใหม่ 16,536 ผู้ปว่ ยสะสม
1,145,228 ราย หายป่วย 20,927 ราย หายป่วยสะสม 957,820 เสียชีวิต 264 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,049 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 8,193 ราย เสียชีวิต 125 ราย
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 5,878 ราย เสียชีวิต 70 ราย
จังหวัดพิจิตร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,321 ราย เสียชีวิต 40 ราย
จังหวัดอุทัยธานี ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,813 ราย เสียชีวิต 23 ราย
จังหวัดชัยนาท ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,913 ราย เสียชีวิต 30 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จานวน 47 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จานวน 360 ราย ติดเชื้อจากนอกจังหวัดสะสม 2,054 ราย สะสมตั้งแต่
เมษายน 2564 รวม 2,813 ราย ยังรักษาอยู่ 822 ราย รักษาหาย 1,968 ราย เสียชีวิต 23 ราย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจทั้งหมด 363 ราย พบเชื้อ 32 ราย ไม่พบเชื้อ 331 ราย
- สรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีน (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่
29 สิงหาคม 2564 ฉีดไปแล้ว 96,108 โด๊ส เข็มที่ 1 73,352 ราย เข็มที่ 2 22,756 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ผู้อานวยการ
- จานวนผู้ป่วยในจังหวัดอุทัยธานี 2905 ราย รักษาหาย 2150 ราย เสียชีวิต 23 ราย
โรงพยาบาลอุทัยธานี อยู่ในโรงพยาบาลอุทัยธานี 732 ราย โรงพยาบาลอุทัยธานี 45 ราย โรงพยาบาลทัพทัน 35
ราย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 25 ราย โรงพยาบาลหนองฉาง 40 ราย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 8
ราย โรงพยาบาลบ้านไร่ 34 ราย โรงพยาบาลลานสัก 29 ราย โรงพยาบาลห้วยคต 10 ราย
โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยแนวโน้มลดลง โรงพยาบาลสนามอุทัย 1 มีผู้ป่วยจานวน 109 ราย
โรงพยาบาลสนาม 2 อาเภอบ้านไร่ จานวน 97 ราย โรงพยาบาลสนาม 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก
อาเภอหนองขาหย่าง 67 ราย ส่วนในเรือนจายังมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ ภาพรวมจานวน
ผู้ป่วยคงที่และมีแนวโน้มลดลง ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงและผู้ป่วยคืนถิ่นลดลง เตียงสีแดงว่าง จานวน
6 เตียง เตียงสีเหลืองว่าง 61 เตียง เตียงสีเขียวว่าง 432 เตียง สถานการณ์ในเรือนจามีผู้ป่วยที่จะ
พ้นโทษ 105 ราย จะมีผู้ป่วยสีเหลือง 4 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ป่วยสีเขียว 84
ราย กลุ่มนี้จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกอาเภอหนองขาหย่าง จะจัดห้อง
แยกให้ หายป่วย 17 ราย ปลัดจังหวัดอุทัยธานีจะลง LQ ไปโรงพยาบาลสนามโรงเรียนกาญจนาภิเษก
จะมีทีม อส.และผู้คุมช่วยดูแล และคัดแยกผู้ป่วย จนครบ 14 วัน ส่วนวัคซีนที่จะฉีดให้แก่ผู้ต้องหา
ที่หายป่วยแล้ว จะให้ลงโปรแกรมของหมออุทัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4 รายงานสถานการณ์น้า…

-83.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
ผู้แทนผู้อานวยการ
- อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
โครงการชลประทานจังหวัด 32.78 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20.49 ปริมาณน้าใช้การได้ 15.78 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 11.03
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.70 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 22.50 มีปริมาณน้าใช้การได้ 9.53 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19.12
แก้มลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 11.72 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 52.70
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 1.22 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 26.29
สรุป รวมความจุแหล่งน้าชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 57.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.04
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 38.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.41
(ของน้าใช้การได้ทั้งหมด 219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการ
1) คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนกันยายน 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : บริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยมีฝนคะนอง
ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้าท่วม
ฉับพลันและน้าป่าไหลหลากรวมทั้งน้าล้นตลิ่ งในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับยังคงมี
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคกลางในบางช่วง นอกจากนี้จะมีพายุหมุน
เขตร้ อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่ านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือซึ่งจะทาให้จังหวัดอุทัยธานีมีฝนตกเพิ่มขึ้น
สรุ ป เดื อ นกั น ยายน 2564 บริ เ วณจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ป ริ ม าณฝนรวมจะใกล้ เ คี ย งค่ า ปกติ
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้ อควรระวั ง ในเดื อนกั นยายน 2564 มั กจะมี พายุ หมุ นเขตร้ อนเคลื่ อนตั วบริ เวณทะเลจี นใต้
ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ทาให้บริเวณจังหวัด
อุทัยธานีมีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
หัวหน้าสานักงาน
- สรุปรายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหาย 5 อาเภอ 5 ตาบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 14 หลังคาเรือน
จังหวัดอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของตนเอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
อาเภอหนองขาหย่าง วันที่ 19 ส.ค.2564 ตาบลดอนกลอย หมู่ที่ 2 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 3 หลัง
/อาเภอหนองฉาง...
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อาเภอหนองฉาง วันที่ 19 ส.ค.2564 ตาบลเขากวางทอง หมู่ที่ 1 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง
อาเภอสว่างอารมณ์ วันที่ 19 ส.ค.2564 ตาบลพลวงสองนาง หมู่ที่ 1 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง และหมู่ที่ 7 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จานวน 4 หลัง
อาเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 19 ส.ค.2564 ตาบลหนองพังค่า หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง
อาเภอทัพทัน วันที่ 19 ส.ค.2564 ตาบลหนองกลางดง หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 4 หลัง
รับทราบ

3.7 หน่วยประสานงานแต่ละภูมิภาค กากับ ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่มีผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการส่งต่อ
เพื่ออานวยความสะดวกในการรับเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักบริหารการศึกษาพิเศษ
ผู้แทนผู้อานวยการ
- ภาคกลางและภาคตะวันออก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 022450448
ประจาจังหวัดอุทัยธานี - ภาคเหนือ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053121131-33
- ภาคใต้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 07530 2187
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043267165
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักบริหารงานศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5555
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 สรุปผลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ผู้อานวยการทรัพยากร ๑) สรุปข้อมูลการยื่นคาขอฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดอุทัยธานี มีจานวน 258 คาขอ
จังหวัดอุทัยธานี
๙ กระทรวง ๑8 ส่วนราชการ (ระดับกรม) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ (ที่มายื่น
คาขอฯ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
๒) สรุปข้อมูลการยื่นคาขอฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในจังหวัด
อุทัยธานี มีจานวน 34 คาขอ 9 กระทรวง 9 ส่วนราชการ (ระดับกรม) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔
(ที่มายื่นคาขอฯ ณ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์)
๓) กรณี ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด้ มี บุ ค คลใดได้ ม าตามประมวล
กฎหมายทีด่ ิน และทีด่ ินของรัฐซึ่งมิได้มี บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง อยู่ในความหมายของคาว่า
/“ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑)...
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“ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) การที่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับสัมปทานในที่ดินของรัฐ ย่อมอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ จะกระทาการใด ๆ อันเป็น
การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทาลายป่า ย่อมต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้า ที่ตามมาตรา ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ด้วย (ตามเรื่องเสร็ จที่ ๙๒๑/๒๕๕๘ บันทึกสานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เรื่อง การขอ
อนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔, คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๗) และส าหรั บ ส่ ว นราชการใดที่ ด าเนิ นการใช้ ป ระโยชน์ พื้ นที่ ที่ ดิ นของรั ฐ ที่ เป็ น
สาธารณประโยชน์ซึ่งยังมิได้มี บุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ได้ดาเนินการก่อนได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น จะต้องมายื่นขออนุญาตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ภายในวันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๔
ณ สานักจัดทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๔) จ านวนวั น /ระยะเวลาส าหรั บ การยื่ น ค าขออนุ ญ าตฯ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่
๒๓ มิถุ น ายน ๒๕๖๓ และวั นที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เหลื อเพีย ง 9 วั นท าการราชการ
(หมดเขตการยื่นคาขอฯในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)
๕) ขอประชาสัมพันธ์สาหรับส่วนราชการที่มายื่นคาขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้แล้ว นั้น แต่ยังไม่ได้ส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอดังกล่าว จานวน ๑๒ รายการ ขอให้นาส่งเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วนด้วย เพื่อทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจักได้เร่งรัดดาเนินการในส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป
๖) หากมีข้อสงสัยและติดขัดประการใด และติดต่อประสานงาน ได้ที่
๖.๑) นายเตชสิทธิ์ คณหาร เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๙๔๖๘๘๕๖ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
๖.๒) นางสาวประคาแก้ว บุญธรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๗๐๔๕๒๕
๖.๓) นายทินกร พิริยโยธา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๑๔๙๔๗๐
รับทราบ

3.9 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบที่สาคัญ
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2564
- งบประจา 1,289.288 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,145.885 ล้านบาท คิดเป็น 88.88%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 31
- งบลงทุน 2,322.655 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,115.842 ล้านบาท คิดเป็น 91.10%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 12
- ภาพรวม 3,611.954 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 3,261.727 ล้านบาท คิดเป็น 90.30%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 14
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายประจา ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
/3. สานักงานสวัสดิการ…

- 11 3. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
4. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
6. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
7. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
8. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
10. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
1. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (รอส่งคืนงบ)
3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
5. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 งบยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 20 สิงหาคม 2564)
- งบประจา 24.099 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 12.310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.08%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 47
- งบลงทุน 172.794 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 172.756 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 2
- ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 185.066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.99%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 6
- ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2564
รับจัดสรรงบประมาณ 403.576 ล้านบาท ใช้จ่าย 368.913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.41
กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายในใต้พระราชกาหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิจ และสั งคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 เพิ่ม เติ ม
พ.ศ. 2564
ข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และ
จัดทาระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ ส าหรับโครงการ รวมทั้งกาหนดหลั กเกณฑ์ห รือวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24 กาหนดให้การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกาหนด
/กรมบัญชีกลาง…
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กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK : Antigen Test Kit
“มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ปรับเพิ่มมาตรการและการจัดการขององค์กร สาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้น
Work from home หากจาเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test
Kit (ATK) ทุกสัปดาห์”
1. การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK สาหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด
2. เป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17
3. หั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ตามความจ าเป็ น
เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
4. ส่วนราชการควบคุมให้มีการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าที่
เข้าปฎิบัติงานตามจริง
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนสิงหาคม 2564
นาเสนอโดยวีดีทัศน์ (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุมฯ เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

