รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัว หน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์
2. นายอลงกต
3. นายพีระพล

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงมหาดไทย
4. นายชุมพิชญ์
5. นายศรณ์จักร์ชัย
6. นายชุติยันต์
7. นายณรงค์ชัย
8. นายสุวิทย์
9. นายชานาญ
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นางสาวสุนีย์รัตน์
14. พ.จ.อ.วัชรพงศ์
15. นายนวพล
16. นายรุ่ง
17. นายสมพจน์
18. นายกิตวิชัย
19. นางสาวนภัสชนม์
20. นางตถาพร

เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อินกลาง
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภู่ขา
ภาณุรัฐสินธรม์
นวกุลพันธ์
สังวริ
สารภูษิตสันต์
ไชยพรศิริ
นิธิวรรณกุล
สิทธิสมาน

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
รก.นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
รก.นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
นายกเทศมนตรีเมืองอทัยธานี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21. นางสาวยุวดี
22. นายประเสริฐ
23. นายอภิชัย
24. นายนุภาษ
25. นายคมน์
26. นายนรสีห์
27. นายฐกร
28. นายสงกรานต์
29. นายนรชัย
30. นายประสิทธิ์
31. นางสาวนิภา

แก้วผ่องศรี
อณิชชากรวิวัฒน์
โพธิ์เจริญ
สันตยานนท์
ม่วงคา
สุดวิลัย
กาญจน์จิรเดช
ชลอศรีทอง
สหวิศิษฏ์
นิยมไทย
แจงทนงค์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
รก.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
รก.ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
/32. นายมานะ…

-232. นายมานะ
33. นางจันทนา
กระทรวงอุตสาหกรรม
34. นางไพรินทร์

ต้นนา
ใจจิตร

ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กันทะวงษ์

อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
35. นางสาวสุพินดา
สัตยพงศ์
36. นายปราโมทย์
อ่อนน้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
37. นายรณชัย
38. นางกิ่งแก้ว
39. นายวิทยา
40. นางสุรีรัตน์
41. นางวัชรินทร์
42. นายสมชาย
43. นายเอกชัย

ทัดช่อม่วง
จรุงชนะกิจ
เอือมใจ
ดียิ่ง
พลอยส่งศรี
ลักษณะ
ตันสุวรรณ

สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
44. นางสุวลักษณ์
มูลหล้า

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงวัฒนธรรม
45. นางปภัสสร ตรีศิลา

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการคลัง
46. นางสาวจุฬาภรณ์
47 นายบุญเลิศ
48. นางกมลลักษณ์
49. นางกาญจนา
50. นางสาวจุฬวดี

ศรีสะอาด
วงษ์ญาติ
วัฒนเจริญรัตน์
บุญญาพงษ์พันธ์
สายัณห์กุล

(แทน) คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพืนที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพืนที่อุทัยธานี
ธนารักษ์พืนที่อุทัยธานี
ผอ.สนง.คปก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี

สานักนายกรัฐมนตรี
51. พ.อ.สุรพัศม์ นาชัยรุ่งรัศมี
52. นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงสาธารณสุข
53. นายปรารถนา
54. นายสุรชัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ประสงค์ดี
โชคครรชิตไชย

/กระทรวงการพัฒนาสังคม…

-3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
55. นางศรีสุดา
เถาเมืองใจ
56. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ
57. นางนันท์
เขตบุญโสภิตา
58. นางจุฑารัตน์
เพิ่มนาทิพย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงแรงงาน
59. นางสาวอุทัยวรรณ
60. นายสุรสีห์
61. นางสาวอัญชนา
62. นายกิจจา
63. นางสมพร

ศรีสุภรณ์รจนา
อินทรวงศ์
พงษ์หิรัญเจริญ
จงเป็นสุขเลิศ
ขันติโชติ

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

กระทรวงคมนาคม
64. นายปริญญา
65. นายมาโนช
66. นายเฉลิม

วรธารง
ชาวสวน
จันทร์ป๊อก

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการแขวงการหลวงอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

สานักงานอัยการสูงสุด
67. นางสาวเพ็ญนิภา คุ้มได้อยู่
68. นายสกล
กมลรัตนกุล
69. นายพร้อมพล
เชาวลิต
กระทรวงกลาโหม
70. พ.อ.วสันต์
71. พันเอกณพัฒน์

มั่นสุ่ม
ปกป้อง

72. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง
กระทรวงยุติธรรม
73. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี
74. นางสาวมณีรุ้ง
ธนะชัยขันธ์
75. นางสาวสุนีย์
76. นายดวงเด่น

ทองเรือง
คลองดี

(แทน) อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับดีจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดและ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจาจังหวั ดอุทั ยธานี
77. นายสารวม
บุญล้น
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตังฯประจา
จังหวัดอุทัยธานี
/สานักงาน...

-4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
78. นายคณิต
รัตนวัฒน์กุล
พูลเพิ่มผล
พิริยโยธา

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

สานักงานตารวจแห่งชาติ
81. พ.ต.อ.สวัสดิ์
82. พ.ต.อ.ไพสิฐ
83. พ.ต.ท.เรืองยศ
84. พ.ต.อ.อุดม
85. พ.ต.อ.สุลักษณ์
86. พ.ต.อ.โกศล
87. พ.ต.อ.อิทธิเดช
88. พ.ต.อ.สุภาพ
89. พ.ต.อ.อนุศักดิ์
90. พ.ต.อ.วชิรนนท์
91. พ.ต.อ.ประเสริฐ
92. พ.ต.ท.อิสรา
93. พ.ต.อ.นนทพล

เตียวิรัตน์
แก้วจรัส
คาอินทร์
เปาวสันต์
แก้วไพจิตร์
ใจเพ็ชรดี
สุขอิมภูมี
กาญจนาพร
เข็มทอง
รัตนวิศิษฐ์
บัวขาว
ชีนกลิ่น
แก้วดวงดี

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทัพทัน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านไร่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองฉาง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรลานสัก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยคต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาบางแกรก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตลุกดู่
(แทน) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงพาณิชย์
94. นายชัยรัตน์

บุญส่ง

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

79. นายมนตรี
80. นายทินกร

กระทรวงพลังงาน
95. นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล

(แทน) พลังงานจังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
96. นางสาวสุพรรณี หลวงใจ
97. นางสุชารัตน์
แสงอรุณ
98. นางสาวพรภิมล กันเนียม

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารสมอง
99. นายนิพนธ์

บูรณะเรศน์

ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ

ภาคเอกชน
100. นายสราวุธ
101. นางชลอ

สงวนเผ่า
โนรี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
/รัฐวิสาหกิจ...

-5รัฐวิสาหกิจ
102. นายอรุณ
103. นายวัชรพงศ์
104. นายสมเจต
105. นายกฤษฎ์มณี
หน่วยงานอิสระ
106. นายธานินทร์
107. นางสาวมยุเรศ
108. นายบุญเปรม

ตันประเสริฐ

ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี

สุริฐานวงศ์
กาหล
สาสนะ
เลาหศักดิ์ประเสริฐ
เศวตมาลย์
สุขแจ่ม

(แทน) ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
3. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
5. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
6. ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
8. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
9. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
11. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวัชรี
2. นางพิชญ์สินี
3. นายไชยยศ
4. นางสาวอัญชลี
5. นางสาวภัทรีพันธุ์
6. นายสันต์
7. นางวารี

ศรีคาพี
สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดไส
กองสมบัติ
งามดีเจริญ

จ่าจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่ อไปนี
/ก่อนระเบียบวาระ...

-6ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเสือเบลล์เซอร์แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีทัง 2 ท่าน
(นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส)
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวั ดอุทั ยธานี)
2. มอบเข็มชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุ ณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่อาสาสมัคร
แรงงานดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 1 ราย
(สานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี )
3. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นางสาวอัญชนา พงษ์หิรัญเจริญ ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
2. นางจุฑารัตน์ เพิ่มนาทิพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
3. นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์ สรรพสามิตพืนที่อุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
(นักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
4. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- เนื่องจากขณะนียังมีสถานการณ์โควิด 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ออกมาตรการ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ที่มีคนจานวนมาก ระยะห่ า ง การใช้ แ มส เราเป็ น
ส่วนราชการคงต้องทาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบ ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ
ทุ ก อ าเภอ ในร อบปี ที่ ผ่ า นมาได้ ป ฏิ บั ติ ร าชการ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละความผาสุ ก ต่ อ
พี่น้องประชาชนชาวอุทัยธานี ถึ ง แม้ ว่ า บางเรื่ อ งไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ แ ละยั ง ไม่ ส ามารถ
สร้างความผาสุกให้กับพี่ น้ อ งประชาชนได้ ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น แต่ เ ราก็ มี แ นวทางมี จุ ด เริ่ มต้ น เช่ น
เรื่องสภาวะความแห้งแล้งในพืนที่ซึ่งต้องช่วยกันแก้ไ ขต่ อ ไป และอี ก ประการหนึ่ ง การระบาด
ของเชือไวรัสโคโรน่า ในเฟสแรกจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มีผู้ ติ ด เชื อ 1 คน แต่ ด้ ว ยการท างานของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รวมทังที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด นายอ าเภอ ท าให้ เ รา
สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ในระดับหนึ่ง ในการปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งของการเฝ้ า
ระวังที่จะทาอย่างไรที่จะไม่ให้เชือไวรั ส โคโรน่ า ไม่ ร ะบาดในจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มีอ ยู่ 2 เรื่ อ ง คื อ
ค้นหาและควบคุม ทุกคนจะเป็นหูเป็นตา หากมี ค นแปลกหน้ า เข้ า มาในพื นที่ จ ะต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้
ทราบกัน เพราะบางทีอาจเป็ น แรงงานที่ เ ข้ า มา โดยไม่ ถู ก กฎหมายต้ อ งรี บ แจ้ ง อ.ส.ม ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในพืน และสาธารณสุข เพื่อนาไปสู่การควบคุม อีกเรื่องคือ การประชาสั มพั น ธ์ หากมี
โอกาสพบปะพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นวาระสาคัญ ต้องทาความเข้าใจให้ พี่น้ อ งประชาชนทราบ
และปฏิบัติตามที่ ศบค และสาธารณสุ ขก าหนดไว้ การใช้ แมส การเว้ นระยะห่ าง การล้ างมื อบ่ อย ๆ
การกินร้อนช้อนกลาง เน้นยากันอีก รักษาสุขภาพอย่าให้เป็นไวรัส โคโรน่ า วั ค ซี น ใกล้ มาถึ ง แล้ ว
เกิดเป็นโรคก่อน วัคซีนได้มาแล้วจะไม่มีประโยชน์
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

-7ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวั ดและหั วหน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 9/๒๕63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี ได้นารายงานการประชุ ม (จานวน 13 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวั ดอุทั ยธานี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว519
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้ง
สานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) พิธีถวายราชสักการะเนื่ องใน “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัด การจัดงานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
กาหนดดังนี
เวลา 07.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
การแต่งกาย - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
ประชาชน
: สุภาพบุรุษ ชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ
: สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
2. พิธีถวายราชสักการะสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) วันที่ 18 มกราคม 2564
การจัดงานพิธวี ันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
กาหนดดังนี
เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
การแต่งกาย - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ
3) คารับรองปฏิบัติราชการ
(1) ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.
ตัวชีวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี
1. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนแม่บท แผน 12 นาหนักร้อยละ 20 ผลการดาเนินงาน ปี 63 1,382,978,528 บาท
เป้าหมาย ขันต้น ร้อยละ 5 มาตรฐานร้อยละ 7 ขันสูงร้อยละ 10
2. ผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาจังหวัด นาหนักร้อยละ 20 ผลการดาเนินงาน ปี 63 ตัวชีวัดที่ 2
อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการสานักงาน ก.พ.ร.พิจารณาอนุมัติ
3. คุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน (แม่นาสะแกกรัง) ความเชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ/
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด นาหนักร้อยละ 15 ผลการดาเนินงาน ปี 63 WQI=48
เป้าหมาย ขันต้น WQI=48 มาตรฐาน WQI=49 ขันสูง WQI=50
/4. แม่วัยใส…

-84. แม่วัยใส (อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากร หญิงอายุ
15-19 ปี พันคน) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล นาหนักร้อย
ละ 15 ผลการดาเนินงาน ปี 63 24.48 เป้าหมาย ขันต้น ร้อยละ 24.48 มาตรฐานร้อยละ
24 ขันสูงร้อยละ 23
การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)
5. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
5.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ความเชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ/นโยบาลรั ฐบาล นาหนักร้อยละ 15
ผลการดาเนินงาน ปี 63 xx เป้าหมาย ขันต้น ร้อยละ 50 มาตรฐานร้อยละ 75 ขันสูงร้อยละ 100
5.2 การประเมินสถานะของหน่ วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/ มติ ครม. นาหนักร้อยละ 15 ผลการดาเนินงาน ปี 63 xx
เป้าหมาย ขันต้น ร้อยละ 240 มาตรฐานร้อยละ xx ขันสูงร้อยละ 350
(2) PMQA
สรุปการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐของจังหวัดอุทัยธานี ประจาปี พ.ศ. 2564
สาขารางวัลการบริการภาครัฐ (แบ่งออกเป็น 6 ประเภท) ดังนี
- นวัตกรรมการบริหาร
- พัฒนาการบริการ
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
- ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19
- ยกระดับการอานวยความสะดวกในการให้บริการ
***ประเภทพัฒนาการบริการ มี 2 หน่วยงานที่มีความพร้อมและให้ความร่วมมือและประสงค์
สมัคร ได้แก่
(1) โรงพยาบาลอุทัยธานี
หัวข้อ “การพัฒนาดูแลผู้ป่วยระยะกลางและครบวงจร”
(2) สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
หัวข้อ “ติดตามคิวบริการออนไลน์”
- ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19
มี 1 หน่วยงานที่มีความพร้อมและให้ความร่ว มมื อและประสงค์สมั ครได้แ ก่
(1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หัวข้อ “ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19”
สาขารางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (แบ่งออกเป็น 5 ประเภท) ดังนี
- เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
- ผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ
- เลื่องลือขยายผล
- ร่วมใจแก้จน
/***ประเภท…
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-9***ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม มี 2 หน่วยงานที่มีความพร้อมและให้ความร่วมมือ
และประสงค์สมัคร ได้แก่
1) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี หัวข้อ “พัฒนาเพิ่มพูนมูลค่าผ้าทอมือ”
2) สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี หัวข้อ “โครงการการจัดการที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี (อุทัยธานี โมเดล)
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (แบ่งออกเป็น 3 ประเภท) ดังนี
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1-6) เสนอขอรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 หมวด)
รางวัลหมวด 1 ด้านการนาองค์การและความรับผิ ดชอบต่อสังคม
รางวัลหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
รางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รางวัลหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
รางวัลหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลหมาด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
*** จังหวัดอุทัยธานีมีข้อมูลการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของปี 2562-2563 หมวด 3 ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2561 (บังคับ) และเป็นตัวชีวัดตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดไว้ ในการนี
จังหวัดจะได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการในสัง กัดส่วนราชการภูมิภาคและโรงพยาบาล
อุทัยธานี ร่วมดาเนินการจัดทาข้อมูล
รับทราบ

3.2 1) สรุปผลการดาเนินงานของจิ ตอาสาพระราชทานประจ าเดือนธันวาคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัย ธานี )
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
ธันวาคม 2563 จิตอาสาพัฒนา
- ส่วนราชการ 3 ครัง จานวน 537 คน
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 7 ครัง จานวน 707 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 72 ครัง จานวน 2,489 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 11 ครัง จานวน 980 คน
- อาเภอหนองฉาง จานวน 16 ครัง จานวน 750 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 13 ครัง จานวน 4,320 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 7 ครัง จานวน 1,559 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 12 ครัง จานวน 781 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 5 ครัง จานวน 524 คน
2) โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สาหรับการออกหน่วยบริการโครงการฯ เดือนมกราคม 2564 กาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่
21 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อยาง อาเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี ตังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.3 1) รายงานสถานการณ์...
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3.3 1) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุ ทัย ธานี)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ของจังหวัดอุทัยธานี ดังนี จานวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
จานวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) สะสม 108 ราย
จานวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื่อ COVID-19 สะสม 1 ราย (ตังแต่เดือนมีนาคม 2563)
ผลตรวจไม่พบเชือ
สะสม 105 ราย
รอผลตรวจ
2 ราย
2) การพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุ กกลุ่มวัย ช่วงวัยเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตังแต่ 6-14 ปี (โดยเริ่มนับตังแต่อายุ 6 ปีเต็ม-14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุก สังกั ด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึนไป และมีนาหนักอยู่ในระดับ
สมส่วน (ในคนเดียวกัน)
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึนไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
กรมอนามัยชุดใหม่ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากั บ -1.5 S.D. ของส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีนาหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย
ชุดใหม่ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง -1.5 S.D. ของนาหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)
ภาวะผอม หมายถึง นาหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน โดยมีค่าต่ากว่า -2 S.D.
แสดงว่าเด็กมีนาหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดีย วกัน
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง นาหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง>+2 S.D. ขึนไป
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุ เดียวกัน โดยมีค่าต่ากว่า -2 S.D.
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปีเต็ม)
ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2564 66% ปี 2565 68%
เด็กสูงดีสมส่วน ประกอบด้วย
- กินอาหารครบ 3 มือ - ดื่มนมจืด 1-2 แก้ว/วัน - มีกิจกรรมทางกายวันละ 60 นาที/วัน
- นอนหลับวันละ 9-11 ชั่วโมง - เด็กอ้วน/เตีย:ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ ขยับกายให้มาก
รับทราบ

3.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัย ธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี )
ผู้อานวยการโครงการ อ่างเก็บนาทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา
ชลประทานจังหวัด 108.19 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67.62 ปริมาณนาใช้การได้ 91.19 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 63.77
อ่างเก็บนาห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณนา 36.26 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 69.73 มีปริมาณนาใช้การได้ 34.09 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68.41
แก้มลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน มีปริมาณนา 13.09 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 58.85
/เขื่อนวังร่มเกล้า…
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เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณนา 0.095 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 2.04
สรุป ปริมาณนาในแหล่งนาชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ความจุรวม 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณนา 157.63 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.98
ปัจจุบันนาใช้การได้ 138.46 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.02 (ของนาใช้การได้ทังหมด
219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
รับทราบ

3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทั ยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัย ธานี)
ผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนมกราคม 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและมีอากาศหนาวในบางวัน กับมี
หมอกหนาหลายพืนที่ ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ
1 องศาเซลเซียส
สรุปเดือนธันวาคม 2563 : ลักษณะอากาศทั่วไป มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นและมีหมอกบาง
ในบางพืนที่ในตอนเช้าและตอนกลางคืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 การบริหารจัดการน้าในฤดูแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563/64 จังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี)
เกษตรและสหกรณ์
- การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 64 โดยมีแผนการเพาะปลูก จานวน 93,218 ไร่ ซึ่งมี
จังหวัดอุทัยธานี ผลการเพาะปลูกแล้ว จานวน 66,386 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 50,332 ไร่ พืชไร่ 14,860 ไร่
พืชผัก 244 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 950 ไร่
- ปริมาณนาใช้ จาก 2 อ่างเก็บนาหลัก ได้แก่ อ่างเก็บนาทับเสลาและอ่างเก็บนาห้วยขุนแก้ว
โดยมีแผนการระบายนา แบ่งเป็น
แผนการระบายนาอ่างเก็บนาทับเสลาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564
ครังที่ 1 วันที่ 7-22 ธ.ค. 2563 จานวน 25+5 ล้าน ลบ.ม. ผลการระบาย 37.08 ล้าน ลบ.ม.
ครังที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 จานวน 25+5 ล้าน ลบ.ม.
แผนการเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/2564 จานวน 25,000 ไร่
ผลการเพาะปลูก ณ ปัจจุบัน 21,059 ไร่
แผนการระบายนาอ่างเก็บนาห้วยขุนแก้วในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564
ครังที่ 1 วันที่ ธ.ค. 2563 จานวน 7+2 ล้าน ลบ.ม. ผลการระบาย 11.65 ล้าน ลบ.ม.
ครังที่ 2 วันที่ ม.ค. 2564 จานวน 7+2 ล้าน ลบ.ม.
ครังที่ 3 วันที่ ก.พ. 2564 จานวน 7+2 ล้าน ลบ.ม.
ครังที่ 4 วันที่ มี.ค. 2564 จานวน 5+2 ล้าน ลบ.ม.
ครังที่ 5 วันที่ เม.ย. 2564 จานวน 5+2 ล้าน ลบ.ม.
ระบายทุกวันที่ 5 ของเดือน พืนที่เพาะปลูกข้าวฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/2564
จานวน 4,624 ไร่ นาปี (ครังที่ 2) จานวน 10,135 ไร่
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.7 การแปรรูป…
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(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัย ธานี)
อุตสาหกรรมจังหวัด
- โครงการนาวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรที่ไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่าต่า เพื่อสร้างมูลค่าใหม่
อุทัยธานี
ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
- ผลสาเร็จของโครงการ ช่วยสร้างแนวคิด และมุ มองใหม่ ต่ อ วั ส ดุ เ หลื อ ทิ งทางการเกษตร
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมนและสหกรณ์เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงมือทาในการพั ฒ นารู ป แบบ
การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร
- สิ่งที่ได้ทาไปแล้ว ทาให้เกิดการกระตุ้นการแปรรูปผลผลิตเหลือใช้ (เหลือทิง) ทางเกษตร
ให้มีมูลค่าใหม่ ทาให้เกิดการจ้างงานในพืนที่สาหรับการแปรรูปเกษตรแนวคิดใหม่ เช่น การจ้าง
แรงงานในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อแปรรูป ทาให้เกิดการลงทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปและแหล่ง
ท่องเที่ยว
ตัวชีวัดที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมด้านแนวคิด ในการแปรรู ป
วัสดุเหลือทิงทางการเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง ได้แก่ สินค้าด้านสุขภาพและความงาม
ตัวชีวัดของงบประมาณปัจจุบัน ต่อยอดให้เกิดกลุ่มเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ มชนที่ ป ลู ก พื ช
ชนิดอื่น สามารถนาแนวคิดที่ได้รับการอบรมและการลงมือปฏิบัติจริง
แผนการต่อเนื่อง พัฒนาทักษะการแปรรูปวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรสู่ วั ต ถุ ดิ บ มู ล ค่ า สู ง ใน
อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการอบรมด้ า นการ
ทาการตลาดยุคใหม่ ให้แก่กลุ่มลูกหลานเกษตรกรเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิ จ ชุ มชนรวมถึ ง ลู ก หลานจะได้ รั บ แนวคิ ด และ
คาปรึกษาจนสามารถพัฒนาทักษะการแปรรูป วั ส ดุ เ หลื อ ทิ งทางการเกษตรของตนเองให้ เ กิ ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้านสุขภาพและความงาม รวมถึ ง เข้ า ใจวิ ธี ก ารท าตลาด
ผ่านช่องทางทัง ฮอฟไลน์และออนไลน์ และยังช่วยส่งเสริมด้านการท่ อ งเที่ ย วและการจ าหน่ า ยของ
ที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อนาคตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรู ป วั ส ดุ ก ารเกษตรเหลื อ ทิ ง
หรือราคาตกต่าจะนามาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในยุคโควิด 19 เช่ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ส ร้ า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันดูแลรักษาโรค รวมถึงตอบโจทย์สังคมสูงวัย
ผู้ได้รับประโยชน์ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มลูกหลานเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ มชน
หน่วยงานด้านการศึกษาในพืนที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นการสนองตอบนโยบาย
ของชาติ ใ นด้ า นความสามารถในการ แข่ ง ขั น การประ ชาสั มพั น ธ์ ด้ า นกา รท่ อ งเที่ ย วรวมถึ ง
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่
28 ธันวาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- งบประจา 558.98 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 312.28 ล้านบาท คิดเป็น 55.87%
- งบลงทุน 1,321.31 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 34.70 ล้านบาท คิดเป็น 2.63%
- ภาพรวม 1,880.30 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 346.98 ล้านบาท คิดเป็น 18.45%
/เป้าหมายการใช้จ่าย...
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มติที่ประชุม

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี
แผน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
ร้อยละ 32
ร้อยละ 54
ร้อยละ 77
ร้อยละ 100
รายจ่ายประจา
ร้อยละ 36
ร้อยละ 57
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 45 ร้อยละ 65
ร้อยละ 100
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.10 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวั ดอุ ทัยธานี ประจ าเดื อนธันวาคม 2563
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

มติที่ประชุม

(รายงานโดยเอกสาร)
3.10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานสถิติจังหวัดอุทั ยธานี)
3.11 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดอุทัย ธานี )
3.12 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์จังหวั ดอุทัย ธานี )
3.13 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุ ทัย ธานี)
3.14 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์)
3.15 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยจังหวั ดอุทั ยธานี )
3.16 1) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพืนที่จังหวัดอุทัยธานี
2) สถานการณ์หมอกควันและไฟฟ้า ในพืนที่จังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวั ดอุ ทัยธานี )
3.17 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุทัยธานี)
3.18 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ ทัยธานี)
3.19 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม 2563
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัย ธานี)
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

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

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

