รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 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. นายปิยพงษ์
9. นางสาววงเดือน
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายเกรียงศักดิ์
15. นายวีกิจ
16. นางสาวจรัสศรี
17. นายสมพจน์
18. พันจ่าเอกราชันย์
19. นายเสวก
20. นางสาวปานัดฌา
21. นางบุปผา
22. นายนุภาษ
23. นายเจริญ
25. นางสาวอัญชนี
26. นายวิรชาติ
27. นางสาวอรพิน
28. พ.อ.สุรพัศม์
29. นายสมนึก
30. นางศรีสุดา
31. นางขวัญใจ
32. นางสาวอุทัยวรรณ
33. นางมาลี
34. นางสาวมาลินี

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
อ่อมอิน
เดิมพันธ์
มั่งมี
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
มิตรประกอบโชค
มานะโรจน์กิจ
ชังชั่ว
สารภูษิตสันต์
โฆสินธิรัตน์
พุทธรักษา
ไทยเศรษฐ์
ประเทศ
สันตยานนท์
โอมมณี
เหลี่ยมทองคา
พรมต๊ะ
ขัดผาบ
นาชัยรุ่งรัศมี
สร้อยวิชา
เถาเมืองใจ
วะราหะ
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์
ศิริเขตรการ

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

-235. พ.อ.วสันต์
37. นางสาวนิศากานต์
38. นายนิพนธ์
39. นางสาวมยุเรศ

มั่นสุ่ม
สุพรรณกุล
บูรณะเรศน์
เศวตมาลย์

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
4. โครงการชลประทานอุทัยธานี
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
6. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
8. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
9. สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
11. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
12. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
13. ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
14. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
15. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
16. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
17. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
18. สานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
19. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
20. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
21. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
22. โรงพยาบาลอุทัยธานี
23. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
24. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
25. สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
26. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
27. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
28. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
29. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
30. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
31. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
32. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
/33. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934...

-333. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
34. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
35. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
36. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี
37. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
38. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
39. ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
40. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
41. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
42. สถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
43. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
44. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
45. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
46. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
47. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
48. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
49. สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี
50. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
51. สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
52. สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
53. ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี
54. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
55. ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
56. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
57. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
58. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
59. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภาณุมาศ
มากบุญ
จ่าจังหวัดอุทัยธานี
2. นางพิชญ์สินี
สัมมานุช
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
3. นายไชยยศ
วิทยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
4. นางสาวศิริวัฒน์
โตวิจารณ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายสันต์
กองสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
6. นางณชญาภา
เห็นเจริญสุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมรางวัลการแต่งกายผ้าไทย “ชาวอุทัย รักษ์ไทย แต่งไทย” จานวน 3 ราย
/2. (ที่ทาการปกครอง...

-42. (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2564 จานวน 4 ราย
3. (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดอุทัยธานี เกียรติบัตรยกย่องผู้สูงอายุที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นจังหวัดอุทัยธานีและเกียรติบัตรยกย่อง
ครอบครัวร่มเย็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 13 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว241
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัด - เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการจัดกิจกรรม
อุทัยธานี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ จึงขอให้ดาเนินการดังนี้
1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ บริเวณอาคารสานักงาน ประดับธงชาติ
คู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้ว อาคาร
สานักงาน ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2. จัดทาคาถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์
บนหน้าหลักของเว็บไซต์จังหวัด ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 โดยงดการจัดให้มีกิจกรรม
รวมกลุ่ ม ของเจ้ าหน้ าที่ และประชาชนเพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับมาตรการด้านสาธารณสุ ขในการ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19) (ศบค.)
มติที่ประชุม
รับทราบ

/2) ตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร....

-52) ตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี , สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
พัฒนาการจังหวัด - ตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด คือ
อุทัยธานี
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดค่าเป้าหมายขั้นสูง คือ รายได้จาก
ยอดจาหน่ายฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 จังหวัดอุทัยธานี มีรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – มิ.ย. 64 1,180,032,883 บาท
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
- ร้อยละ 81.26 ของเป้าหมายขั้นต้น - ร้อยละ 79.74 ของเป้าหมายมาตรฐาน
- ร้อยละ 77.57 ของเป้าหมายขั้นสูง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทัยธานี มียอดจาหน่ายรวม 1,521,276,440 บาท
ซึ่งจะเหลือระยะเวลาในการส่งเสริมยอดจาหน่ายอีกประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดได้ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด โดยกาหนดกิจกรรมส่งเสริมยอดจาหน่าย ดังนี้
- ใช้กลไกนักการตลาดรุ่นใหม่ในการสนับสนุนการขายผ่านตลาดออนไลน์
- สนับสนุน/พัฒนารูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับการขายออนไลน์มากขึ้น
- ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อขยายจานวน สินค้าให้มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงข้อมูลคาดการณ์ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทฺธิภาพ
จังหวัดอุทัยธานี ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัดที่สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีรับผิดชอบหลัก คือ ผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง หน่วยงานดาเนินการ คือ สานักงาน
ประมงจังหวัดอุทัยธานี โดยมีตัวชี้วัดย่อย จานวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าจะมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละของต้นทุนการผลิ ตที่ล ดลง เป้าหมาย ขั้นต้น 6.75 มาตรฐาน
7.75 ขั้นสูง 8.75 ผลการดาเนินการ คาดว่าผลการดาเนินการจะอยู่ในขั้นสูง คือ ดาเนินการ
ได้ในระดับ ร้อยละ 7.84
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขั้นต้น 7.42 มาตรฐาน 8.42
ขั้นสูง 9.42 ผลการดาเนินการ คาดว่าผลการดาเนินการจะอยู่ในขั้นสูง ดาเนินการได้ในระดับสูง
กว่าขั้นสูงคือผลการดาเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 31.63
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น ขั้นต้น 3.64 มาตรฐาน 4.14
ขั้นสูง 4.64 ผลการดาเนินการ คาดว่าผลการดาเนินการจะอยู่ในขั้นสูง ดาเนินการได้ในระดับสูง
กว่าขั้นสูง คือผลการดาเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 6.72
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ขั้นต้น 95.68 มาตรฐาน 97.43 ขั้นสูง 99.18 ผลการดาเนินการ คาดว่าผลการดาเนินการจะ
อยู่ในขั้นสูง ดาเนินการได้ในระดับสูงกว่าขั้นสูง คือผลการดาเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 100
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินในช่วงต้นปี แรกของการประเมินคือ เรื่อง
ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น สานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ได้วางแผนและดาเนินตาม
แนวทางเพื่อผลักดันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนสามารถมีผลการดาเนินการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้
ดังผลสรุปข้างต้น
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม
รับทราบ
ผู้แทนนายแพทย์
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
สาธารณสุขจว.อน. กาหนดนโยบายการคุมกาเนิดและการวางแผนครอบครัว เพื่อให้แพทย์พยาบาลทุกจุดบริการ
เห็นความสาคัญของการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า กาหนดแนวทางการคุมกาเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น
ขับเคลื่อน พรบ. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด สร้างการรับรู้ พรบ.วัยรุ่นฯ ผ่านเครือข่ายการดาเนินงานระดับอาเภอ เสริมสร้างองค์
ความรู้ เสริมสร้างความรอบรู้ผ่าน Facebook live : UHC (Uthai Thani Healthy Channel)
อบรมแกนนาเรื่องเพศ คุยได้ในครอบครัวครบทุกอาเภอและขยายให้ครอบคลุมในปี 2564
ประกวดและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียนทุกแห่ง (Video
clips on You tube)
พัฒนาระบบบริการและสร้างเครือข่าย พัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) ในโรงพยาบาลทุกแห่งตามมาตรฐาน
โดยในปี 2564 ดาเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สาหรับวัยลุ่ยและเยาวชนผ่าน YFHS Application ขับเคลื่อนอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบ
ทุกอาเภอ ถุงยางอนามัยในกลุ่มเป้าหมาย – ผู้ให้บริการทางเพศ –ในสถานศึกษา – กลุ่มที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงและไม่เปิดเผยสถานะ
สรุป ผลการดาเนินงานสาหรับในปีผ่านเกณฑ์ ให้เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ซาในกลุ
้
่มหญิงอายุ
15-19 ปี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนกรกฎาคม 2564
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
กรกฎาคม 2564 (จิตอาสาพัฒนา , จิตอาสาภัยพิบัติ , จิตอาสาเฉพาะกิจ , บรรยายขยายผล ) รวม
- จังหวัดอุทัยธานี จานวน 14 ครั้ง จานวน 300 คน
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 37 ครั้ง จานวน 588 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 72 ครั้ง จานวน 608 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 29 ครั้ง จานวน 540 คน
- อาเภอหนองฉาง จานวน 44 ครั้ง จานวน 526 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 21 ครั้ง จานวน 382 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 40 ครั้ง จานวน 625 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 23 ครั้ง จานวน 488 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 24 ครั้ง จานวน 433 คน
- สรุปยอดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศอ.จอส.พระราชทาน จว.อน.
- จิตอาสาพัฒนา 241 ครั้ง 3,561 คน
- จิตอาสาภัยพิบัติ 62 ครั้ง 779 คน
- จิตอาสาเฉพาะกิจ - ครั้ง - คน
- บรรยายขยายผล 1 ครั้ง 150 คน
รวม 304 ครั้ง 4,490 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อ…

-73.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
นายแพทย์สาธารณสุข - ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
จังหวัดอุทัยธานี 194,825,130 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 176,767,088 ราย เสียชีวิตสะสม 4,175,080 ราย
เสียชีวิตวันเดียว 6,859 ราย คิดเป็นผู้เสียชีวิตร้ อยละ 2.14 ผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด 5 ประเทศ
คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วัน ที่ 1 เม.ย. – 26 ก.ค. 2564 ผู้ ป่ ว ยรายใหม่ 15,376 ผู้ ป่ ว ยสะสม
483,715 ราย หายป่วย 6,782 ราย หายป่วยสะสม 314,049 เสียชีวิต 87 ราย เสียชีวิต
สะสม 4,052 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,603 ราย เสียชีวิต 39 ราย
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,795 ราย เสียชีวิต 22 ราย
จังหวัดพิจิตร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 979 ราย เสียชีวิต 6 ราย
จังหวัดอุทัยธานี ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 690 ราย เสียชีวิต 5 ราย
จังหวัดชัยนาท ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 532 ราย เสียชีวิต 10 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จานวน 19 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จานวน 105 ราย ติดเชื้อจากนอกจังหวัดสะสม 604 ราย สะสมตั้งแต่
เมษายน 2564 รวม 709 ราย ยังรักษาอยู่ 430 ราย รักษาหาย 274 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจทั้งหมด 96 ราย พบเชื้อ 16 ราย ไม่เชื้อ 80 ราย
- สรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีน (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่
26 กรกฎาคม 2564 ฉีดไปแล้ว 43,946 โดส เข็มที่ 1 33,482 ราย เข็มที่ 2 10,464 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ผู้อานวยการ
- ความพร้ อ มเรื่ อ งระบบบริ ก าร มี ผู้ ป่ ว ยในระบบ 709 ราย ในโรงพยาบาล 454 ราย
โรงพยาบาลอุทัยธานี อยู่ในโรงพยาบาลอุทัยธานี 46 ราย โรงพยาบาลทัพทัน 25 ราย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
4 ราย โรงพยาบาลหนองฉาง 40 ราย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 7 ราย โรงพยาบาลบ้านไร่ 31
ราย โรงพยาบาลลานสั ก 24 ราย โรงพยาบาลห้ วยคต 42 ราย คนไข้สี เหลื องจะอยู่ในโรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสนามเปิด 3 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 1 กองร้อย อส.
มีผู้ป่วยจานวน 107 ราย โรงพยาบาลสนามอาเภอบ้านไร่ จานวน 79 ราย โรงพยาบาลสนาม
โรงเรียนกาญจนาหนองขาหย่าง 29 ราย จะเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามที่หนองขาหย่างเพื่อรองรับบุคคลที่
ติดเชื้อในโรงพยาบาลและที่ จะเดินทางกลั บเข้ามา เตี ยงสี แดงที่รับคนไข้หนักมี 12 เตียงใช้ เต็ ม
ทั้งหมดทางโรงพยาบาลจะเพิ่มเตียงสีแดงเพื่อรองรับผู้ ป่ว ยได้ อีกประมาณ 10 เตียงต้นเดือน
สิงหาคม ในส่วนของคนไข้สีเหลืองมีเตียงจานวน 168 เตียง คนไข้สีเหลือง 224 มีก ลุ่มสีเขียว
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 25 % ถ้าเพิ่มเตียงที่โรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนกาญจนามีคนไข้มากขึ้นจะ
ขยาย รายงานผู้ เสี ยชีวิต 5 ราย ตอนนี้ ฝ ากถึงประชาชนให้ ระมัด ระวังไม่ให้ ติดโรคส าคัญที่สุ ด
เพราะถ้ามีคนไข้มากๆ จะทาให้ดูแลไม่ทันเหมือนในกรุงเทพมหานคร จะต้องระมัดระวัง 7 กลุ่ม
เสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนตามกาหนด ตั้งการ์ดให้สูง รักษาตนเองให้เต็มที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4 รายงานสถานการณ์น้า...

-83.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ แ ทนผู้ อ านวยการ
- อ่ า งเก็ บ น้ าทั บ เสลา ความจุ 160 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณน้ า
โครงการชลประทานจั งหวัด 26.93 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16.83 ปริมาณน้าใช้การได้ 9.93 ล้ าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 6.94
อ่างเก็บน้ าห้ วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้ านลู กบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 13.50 ล้ าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 25.96 มีปริมาณน้าใช้การได้ 11.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22.74
แก้ ม ลิ ง ความจุ 22.24 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณน้ า 13.33 ล้ า น ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 59.94
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 5.12 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 110.34
สรุป รวมความจุแหล่งน้าชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 58.88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.65
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 39.71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.07
(ของน้าใช้การได้ทั้งหมด 219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการ
1) คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนสิงหาคม 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : บริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนคะนองร้อย
ละ 40-60 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักในบางวัน ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย จะมีกาลังแรงเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่องมากขึ้น ประกอบกับ
ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะมี
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยในบางช่วง และอาจจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
สรุป เดือนสิงหาคม 2564 บริเวณจังหวัดอุทัยธานีปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้อควรระวัง ในเดือนสิงหาคม 2564 มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้
ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุ มทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ทาให้
บริ เวณจั งหวัดอุทัยธานี มีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา
2) ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564
- สรุปผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เนื่องจากมีปริมาณฝน
สะสมที่สูงกว่าปกติ มีดังนี้
1. อาเภอลานสัก ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 936.2 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 70.49
2. อาเภอสว่างอารมณ์ ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 746.6 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 35.99
3. อาเภอบ้านไร่ ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 623.6 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 13.58
4. อาเภอห้วยคต ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 573.1 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 4.38

/- สรุปผลการคาดการณ์…
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มติที่ประชุม

- สรุปผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เนื่องจากมีปริมาณฝน
สะสมที่ต่ากว่าปกติ มีดังนี้
1. อาเภอเมือง ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 250.3 มิลลิเมตร ต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 54.41
2. อาเภอหนองขาหย่าง ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 417.9 มิลลิเมตร ต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 23.88
3. อาเภอทัพทัน ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 468.2 มิลลิเมตร ต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 14.72
4. อาเภอหนองฉาง ปริมาณฝนสะสม ณ ปัจจุบัน 501.7 มิลลิเมตร ต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 8.62
- การเฝ้ าระวั งปรากฏการณ์ เ อลนี โ ญ/ลานี ญา จากอุ ณ หภู มิ ผิ ว น้ าทะเลและระบบการ
หมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์
สูตรมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบกับ
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวีการทางสถิติและแบบจาลองแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ใน
สภาวะปกติจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนตุลาคม จากนั้น ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 ถึง
มกราคม 2565 มีแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งจะทาให้จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณ
มากกว่าค่าปกติในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564
รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัตใิ นพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
หัวหน้าสานักงาน
- สรุปรายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหาย 1 อาเภอ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของตนเองช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลัง และโรคลัมปี สกินในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี - โรคใบด่างมันสาปะหลัง (CMD) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
สาเหตุการแพร่ระบาด 1. แมลงหวี่ขาวยาสูบ 2. ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อโรค
ปี 2563 พื้นที่การระบาด 1,040.50 ไร่ เกษตรกร 99 ราย แบ่งเป็น
1. อาเภอบ้านไร่ 711.25 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 70 ราย
2. อาเภอลานสัก 182.75 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 16 ราย
3. อาเภอทัพทัน 82.50 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 6 ราย
4. อาเภอห้วยคต 64 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 8 ราย
ปี 2564 พื้นที่ระบาด 1,089 ไร่ 102 แปลง แบ่งเป็น
1. อาเภอบ้านไร่ 791 ไร่ 77 แปลง ทาลายแล้ว 674 ไร่ 69 แปลง
2. อาเภอลานสัก 214 ไร่ 21 แปลง ทาลายแล้ว 199 ไร่ 19 แปลง
3. อาเภอทัพทัน 64 ไร่ 2 แปลง ทาลายทั้งหมดแล้ว
4. อาเภอห้วยคต 20 ไร่ 2 แปลง ทาลายทั้งหมดแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

/3.8 โครงการลดการใช้พลังงาน…

- 10 3.8 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี - ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้
ทุกส่วนราชการดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การลดการใช้พลังงาน และให้สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดแนวทางการรายงานความ
คืบหน้าและตัวชี้วัด การประเมินผลการดาเนินการเพื่อให้ส่วนราชการรายงานผลทุกเดือน
สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้นาเรื่องดังกล่าวมากาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการและ
จังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และได้ร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดในเรื่องการลดการใช้พลังงานโดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการและ
จังหวัดต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามันของแต่ละส่วนราชการและจังหวัด ให้รายงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจาทุก
เดือน โดยให้กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจังหวัด ต้องมี หน่วยงาน บันทึก
ข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละรอบการประเมินครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมายของการลดพลังงานหากน้อยกว่าร้อยละ 80 ถือว่าจังหวัดนั้นไม่ได้รายงานผลการ
ลดพลังงานในรอบนั้น ทั้งนี้ สานักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ขอความร่วมมือ ให้ส่วนราชการ
ทุกหน่วยกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ามันลงในระบบ e-Report ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ภายในวันที่
20 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันปัญหา ระบบล่มก่อนวันปิดระบบกรอกข้อมูลใน วันที่ 30
กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 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 ๒๔๗ คาขอ
จังหวัดอุทัยธานี
๙ กระทรวง๑๗ ส่วนราชการ (ระดับกรม) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ที่มายื่น
คาขอฯ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
๒) สรุปข้อมูลการยื่นคาขอฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในจังหวัด
อุทัยธานี มีจานวน ๒๕ คาขอ ๕ กระทรวง ๖ ส่วนราชการ (ระดับกรม) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 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
กฎหมายที่ดิน และที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มี บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง อยู่ในความหมายของคาว่า
“ป่า” ตาม มาตรา ๔ (๑) การที่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับสัมปทานในที่ดินของรัฐ ย่อมอยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ จะกระทาการใด ๆ อันเป็น
การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทาลายป่า ย่ อมต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้า ที่ตามมาตรา ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ด้วย (ตามเรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/๒๕๕๘ บันทึกสานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เรื่อง การขอ
อนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔, คณะกรรมการกฤษฎีกา
/(คณะที่ ๗)…
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(คณะที่ ๗) และส าหรั บ ส่ ว นราชการใดที่ ด าเนิ น การใช้ ป ระโยชน์ พื้ นที่ ที่ ดิ นของรั ฐ ที่ เ ป็ 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เหลือเพียง ๒๘ วันทาการราชการ
(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

3.10 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบที่สาคัญ
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 16 กรกฎาคม 2564
- งบประจา 1,094.510 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 972.628 ล้านบาท คิดเป็น 88.86%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 22
- งบลงทุน 2,320.659 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,974.640 ล้านบาท คิดเป็น 85.09%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 27
- ภาพรวม 3,415.169 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,947.268 ล้านบาท คิดเป็น 86.30%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 27
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายประจา ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
4. สนง.กศน.อุทัยธานี
5. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
6. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
7. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
8. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
/10. สานักงานแรงงาน…
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10. สานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. โครงการชลประทานอุทัยธานี
3. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 งบยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 - 16 กรกฎาคม 2564)
- งบประจา 24.100 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 10.972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.53
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 45
- งบลงทุน 172.794 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 171.358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 6
- ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 182.329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.60
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 6
- ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 16 กรกฎาคม 2564
รับจัดสรรงบประมาณ 402.845 ล้านบาท ใช้จ่าย 350.838 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.09
รับทราบ
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3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนกรกฎาคม 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

