รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 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. 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. นายเสวก
20. นางตถาพร
21. นายนุภาษ
22. นายเจริญ
23. นางไพรินทร์
24. นางสาวสุพินดา
25. นางสาวจาแรง
26. นายปรีชา
27. นางสาวอรพิน
28. พ.อ.สุรพัศม์
29. นายสุเทพ
30. นางสาวสุนันทา
31. นางศรีสุดา
32. นางสาวสุมินตรา
33. นางสาวอุทัยวรรณ
34. นางมาลี

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อินกลาง
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
ภู่ขา
ภาณุรัฐสินธรม์
นวกุลพันธ์
สังวริ
สารภูษิตสันต์
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
สิทธิสมาน
สันตยานนท์
โอมมณี
กันทะวงษ์
สัตยพงศ์
นกเอี้ยง
การัก
ขัดผาบ
นาชัยรุ่งรัศมี
ประเสริฐน้อย
แว่นแก้ว
เถาเมืองใจ
สุวรรณกาศ
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
(แทน) นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
/35. พ.อ.วสันต์...

-235. พ.อ.วสันต์
36. นางสาวนิศากานต์
37. นายนิพนธ์
38. นายสราวุธ
39. นางสาวศิริลักษณ์

มั่นสุ่ม
สุพรรณกุล
บูรณะเรศน์
สงวนเผ่า
กมลเทพเทวินทร์

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
4. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
6. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
7. สานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
8. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
10. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
11. โรงพยาบาลอุทัยธานี
12. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
13. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
14. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
15. สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
16. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
17. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
18. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
19. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
20. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
21. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
22. สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุทัยธานี
23. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
24. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
25. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี
26. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
27. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
28. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
29. สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
30. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
31. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
/32.สถานีตารวจภูธรบ้านไร่…

-332.สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
33. สถานีตารวจภูธรทัพทัน
34. สถานีตารวจภูธรตลุกดู่
35. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
36. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
37. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
38. ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
39. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
40. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
41. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
43. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
44. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
45. ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์
46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
47. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
48. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
49. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
50. ไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
51. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
52. โครงการชลประทานอุทัยธานี
53. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
54. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
55. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
56. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
57. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวัชรี
2. นางพิชญ์สินี
3. นายไชยยศ
4. นางสาวอัญชลี
5. นางสาวภัทรีพันธุ์
6. นายสันต์
7. นางวารี

ศรีคาพี้
สัมมานุช
วิทยา
นาคยา
พัดไส
กองสมบัติ
งามดีเจริญ

จ่าจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
/ก่อนระเบียบวาระ…

-4ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่ จากัด
2. (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเด็กและ
เยาวชนดีเด่น ประจาปี 2564 จานวน 1 ราย ได้แก่ นายณัฐพล กลั่นแท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
3. (สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของกรมที่ดิน ได้แก่
นางกิตติยา ผลวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่
4. (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่รางวัลสาหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจาปี 2563 จานวน 1 รางวัล
5. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
2. นายชานาญ แตงจุด หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี (อานวยการระดับสูง)
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (อานวยการระดับต้น)
3. นายอุทิศ ชูประดิษฐ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่
4. นางสาวอรพิน ขัดผาบ คลังจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการคลัง กลุ่มงานกากับและบริหารระบบการคลัง สานักงานคลังจังหวัดลาพูน
5. นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา กองตรวจการประมง
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
7. นางมาลี นคราวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีประชุมในระบบ Webex ที่ผ่านมามีส่วนราชการหลายส่วนที่ขอเข้า
ประชุม คณะกรมการจั งหวัด แต่ เนื่องจากสถานที่ ห้ องประชุม คับแคบและอยู่ในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมเดือนนี้ จึงใช้การประชุมระบบคอนเฟอร์เรนท์
ผ่านระบบ Webex
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 13 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว40
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้ง
สานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” วันที่ 31 มีนาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัด กาหนดการจัดงานพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
กาหนดดังนี้
เวลา 07.00 น. - ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรมและประชาชน พร้อมกัน ณ อาคาร
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 07.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพิธี
- ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
- หยุดพักประมาณ 10 นาที เพื่อปรับเวทีสาหรับพิธีวันข้าราชการพลเรือน
พิธีวันข้าราชการพลเรือน
- ประธานเดินขึ้นสู่เวที และถวายความเคารพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
- เสร็จพิธีวันข้าราชการพลเรือน
- หยุดพักประมาณ 10 นาที เพื่อปรับเวทีสาหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทฯ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
- พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน
- เสร็จพิธีทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ข้าราชการทหาร/ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด : ชุดครีมแดง
สมาชิกเหล่ากาชาด
: แต่งชุดกาชาด
ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน
: แต่งชุดสุภาพ
/3.2 คารับรอง

-63.2 คารับรองปฏิบัติราชการ
(1) ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดฯ ของจังหวัดอุทัยธานี 2564
องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)
น้าหนักร้อยละ 70
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP น้าหนัก 20 เป้าหมายขั้นต้น (50)
1,382.98 ล้านบาท เป้าหมายมาตรฐาน (75) 1,452.13 ล้านบาท เป้าหมายขั้นสูง (100)
1,521.28 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาชุมนจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
2. ผลการดาเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปลาสวาย) น้าหนัก 20
ร้อยละของต้นการผลิตที่ลดลง เป้าหมายขั้นต้น 6.75 เป้าหมายมาตรฐาน 7.75 เป้าหมายขั้นสูง 8.75
ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายขั้นต้น 7.42 เป้าหมายมาตรฐาน 8.42 เป้าหมายขั้นสูง 9.42
ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น เป้าหมายขั้นต้น 3.64 เป้าหมายมาตรฐาน 4.19 เป้าหมายขั้นสูง 4.64
ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เป้าหมายขั้นต้น 95.68
เป้าหมายมาตรฐาน 97.43 เป้าหมายขั้นสูง 99.18 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
น้าหนัก 15 เป้าหมายขั้นต้น 34.20 เป้าหมายมาตรฐาน 31.51 เป้าหมายขั้นสูง 30.16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
4. คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น แม่น้าสะแกกรัง
น้าหนัก 15 เป้าหมายขั้นต้น 49 เป้าหมายมาตรฐาน 50 เป้าหมายขั้นสูง 51
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) :
น้าหนักร้อยละ 30
1. การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) น้าหนัก 15 เป้าหมายขั้นต้น ระบุประเด็นสาคัญของจังหวัดและชุด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นฯ เพื่อใช้จัดทารายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เป้าหมาย
มาตรฐาน มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กาหนด (14 รายการ) ร้อยละ
100 เป้าหมายขั้นสูง มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กาหนด (14
รายการ) ร้อยละ 100 พร้อมระบุ URL ในกรณีที่ชุดข้อมูลสาธารณะและนาเสนอบนเว็บไซต์
จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
น้าหนัก 15 เป้าหมายขั้นต้น 240 คะแนน เป้าหมายมาตรฐาน 307.50 คะแนน เป้าหมายขั้นสูง
375 คะแนน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
(2) สรุปการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
1. จังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ชื่อผลงาน รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) และรายหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมัครเรียบร้อยแล้ว
/2. สานักงาน…

มติที่ประชุม

-72. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ยกระดั บ บริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ
สถานการณ์โ ควิด 19 ชื่อผลงงาน การดาเนินงานเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี กาลังดาเนินการ (ระบบปิดวันที่
23 ก.พ. 64)
3. สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน
ติดตามคิวบริ การออนไลน์ กาลั งดาเนินการ (ระบบปิดวันที่ 23 ก.พ. 2564) โรงพยาบาล
อุทัย ธานี ประเภทรางวัล พัฒ นาการบริการ ชื่อผลงาน “รูปแบบการดูแ ลผู้ ป่ว ยระยะกลาง
แบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี (Uthai Thani Comprehensive lntermediate Care Model)”
กาลังดาเนินการ (ระบบปิดวันที่ 23 ก.พ. 64)
4. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม ชื่อผลงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดอุทัยธานี (คทช.อุทัยธานี) กาลังดาเนินการ (ระบบปิดวันที่
23 ก.พ. 2564)
5. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมี
ส่วนร่วม ชื่อผลงงานเพิ่มมูลค่าผ้าทออุทัยธานี กาลังดาเนินการ (ระบบปิดวันที่ 23 ก.พ. 2564)
(3) ตัวชี้วัดผลงานของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม
2564 (รอบ 1/2564)
1. ระดับความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี
2. การบริหารเร่งรัด กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3. ระดับความสาเร็จต่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ในสารบบ
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงาน
จังหวัดอุทัยธานี
4. ระดับความสาเร็จการบริหารงานประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี
5. จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่านการ
ประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ร้อยละความสาเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล
(Digitize Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
7. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเพิ่มมูลค่าผ้าทอ
พื้นถิ่นจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
3.3 ยกเลิกงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจาปี 2564
วันที่ 1-9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รับทราบ
/3.2 1) สรุปผลการดาเนินงาน...

-83.4 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 1) ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 จิตอาสาพัฒนา
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 93 ครั้ง จานวน 1,607 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 78 ครั้ง จานวน 1,385 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 22 ครั้ง จานวน 380 คน
- อาเภอหนองฉาง จานวน 73 ครั้ง จานวน 2,466 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 33 ครั้ง จานวน 1,030 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 65 ครั้ง จานวน 1,557 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 41 ครั้ง จานวน 1,073 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 23 ครั้ง จานวน 509 คน
2) การออกสลากรางวัลสลากกาชาด ปี 2564
จัดพิมพ์ลากกาชาดการกุศล 3,000 เล่ม รวม 60,000 ฉบับ ๆ ละ 50.- บาท
รวมเป็นเงิน 3,000,000.- บาท
รางวัลที่ 1 ทองคาแท่ง น้าหนัก 20 บาท จานวน 1 รางวัล ราคา 510,000.- บาท
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ รุ่น Smash หัวฉีดยี่ห้อซูซูกิ จานวน 3 รางวัล เป็นเงิน
102,000.- บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคา น้าหนัก 2 สลึก จานวน 5 รางวัล เป็นเงิน 70,000.- บาท
รางวัลที่ 4 ตู้เย็น 6.5 คิว 1 ประตู ยี่ห้อ พานาโซนิค จานวน 10 รางวัล เป็นเงิน
52,000.- บาท
รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี 32 นิ้ว ยี่ห้อซัมซุง จานวน 15 รางวัล รวมเป็นเงิน 72,750.- บาท
รางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ16 นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป จานวน 120 รางวัล เป็นเงิน
78,000.- บาท
คงเหลือรายได้สุทธิ จานวน 1,185,750.- บาท
กาหนดวันจาหน่ายสลากในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มีการส่งคืนสลากหากจาหน่ายไม่หมด
โดยจะออกรางวัลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้ที่รับสลากไปจาหน่าย ส่งเงินให้กาชาด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ

นายแพทย์
สาธารณสุขฯ

3.5 อุบัติเหตุทางถนน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
ยานพาหนะที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ 69.3๙% รถกะบะ 19.39% รถเก๋ง 4.08%
รถบรรทุก 4.08% รถจักรยาน 1.06%
บาดเจ็บ ชาย 59.93% หญิง 40.07% กลุ่มอายุสูงสุด 15-19 ปี และ 10-14 ปี
เสียชีวิต ชาย 76.42% หญิง 23.58% กลุ่มอายุสูงสุด 15-19 ปีและ 40-45 ปี , 70-74 ปี
พฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัย 78.26% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 46.87% ดื่มแอลกอฮอล์ 25.75%
/แนวทางการดาเนินงาน…
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มติที่ประชุม

แนวทางการดาเนินงาน
1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน พชอ. ศปถ.จังหวัด/อาเภอ และท้องถิ่น (โดยคณะกรรมการ
พชอ.ทุกอาเภอกาหนดเป็นประเด็นสาคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน)
2. คืนข้อมูลเสนอในการประชุม ศปถ.จังหวัด/อาเภอ เพื่อออกมาตรการระดับจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ
4. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการตามมาตรฐาน ER/EMS คุณภาพ
5. จัดกิจกรรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในนักเรียนมัธยมศึกษา และชมรมผู้สูงอายุ
รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการ อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
ชลประทานจังหวัด 57.29 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35.81 ปริมาณน้าใช้การได้ 40.29 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 28.17
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 12.06 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 23.19 มีปริมาณน้าใช้การได้ 9.89 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19.85
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้า 1.178 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 1.68
สรุป ปริมาณน้าในแหล่งน้าชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ความจุรวม 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 78.57 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.89
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 59.40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.03
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนมีนาคม 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนมีนาคม 2564 บริเวณจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มจะมีอากาศร้อนเป็นระยะ ๆ กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบ
ทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงสุดจะเท่ากับ 41-42 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนตก
ลงมาในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงครึ่งแรกของเดือนบริเวณความกด
อากาศสูงกาลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะ ๆ
ช่วงครึ่งหลังของเดือนอุณหภูมิจะสูงขึ้น โดยมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนในบางช่วงประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทาให้เกิด
ฝนตกได้ในบางวัน
สรุปเดือนนี้ คาดว่า บริเวณจังหวัดอุทัยธานีอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่า
ปกติ
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชน
จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.8 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน...

- 10 3.8 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-19 กุมภาพันธ์ 2564
- งบประจา 612.25 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 490.92 ล้านบาท คิดเป็น 80.18%
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 50 ลาดับผลการใช้จ่าย
อยู่ที่ 46
- งบลงทุน 1,918.58 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 951.75 ล้านบาท คิดเป็น 49.61%
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 37 ลาดับผลการใช้จ่าย
อยู่ที่ 50
- ภาพรวม 2,530.84 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,442.67 ล้านบาท คิดเป็น 57%
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 37 ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 63
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่าสุด 10 ลาดับสุดท้าย ข้อมูล ณ วันที่
19 มกราคม 2564 เรียงลาดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย
1. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
4. สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 6. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
7. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุทัยธานี
10. สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร้อยละ 5.88
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี ยังไม่มีผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564 งบยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
- งบประจา 23.58 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 5.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.58
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 50 ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 8
- งบลงทุน 173.32 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 138.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.72
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 37 ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 8
- ภาพรวม 196.89 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 143.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.00
ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 37 ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 8
ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 917.77 ล้านบาท
มีผลการใช้จ่าย 714.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.85 มีงบประมาณคงเหลือ 203.24 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.15
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
งบอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 199 โครงการ เป็นเงิน 465.46 ล้านบาท
อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 121 โครงการ เป็นเงิน 246.23 ล้านบาท อยู่ ระหว่างดาเนินการ
66 โครงการ เป็นเงิน 40.24 ล้านบาท คืนงบประมาณ 12 โครงการ
/ผลการใช้จ่ายเงินกู้…

มติที่ประชุม

- 11 ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
รับจัดสรรงบประมาณ 92.89 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 13.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.11 ล้านบาท
โครงการเราชนะ
การลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่ม 4 หรับกลุ่มผู้ไม่มี Smart Phone มีกาหนดการลงทะเบียน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 กาหนดการตรวจสอบสิทธิเริ่ม 15 มีนาคม
2564 และเริ่ ม ใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 มี น าคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ในการ
ดาเนินการรับลงทะเบียนทางสานักงานคลังจังหวัดกับธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นไปรับลงทะเบียนใน
อาเภอต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องขอบคุณ นายอาเภอและเจ้าหน้าที่ของทางอาเภอให้ความร่วมมือในการจัด
สถานที่และช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.9 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 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

