รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์
2. นายอลงกต
3. นายพีระพล
4. นายชุมพิชญ์
5. นายศรณ์จักร์ชัย
6. นายชุติยันต์
7. นายอุทิศ
8. นายสุวิทย์
9. นายชานาญ
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายเกรียงศักดิ์
15. นายวีกิจ
16. นายธนดินทร์
17. นางสาวทัศณา
18. พันจ่าเอกราชันย์
19. นายเสวก
20. นางสาวปานัดฌา
21. นางสาวสมหมาย
22. นางวราพร
23. นายเจริญ
24. นางไพรินทร์
25. นางสาวอัญชนี
26. นายวิชาติ
27. นางสาวอรพิน
28. พ.อ.สุรพัศม์
29. นายสมนึก
30. นางศรีสุดา
31. นายบุญตุ้ม
32. นางสาวอุทัยวรรณ
33. นางมาลี
34. นายกิจจา

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
ชูประดิษฐ์
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
มิตรประกอบโชค
มานะโรจน์กิจ
เศรษฐสุวรรณ
มาขา
โฆสินธิรัตน์
พุทธรักษา
ไทยเศรษฐ์
ห่อสกุลกล
นามเชียงใต้
โอมมณี
กันทะวงษ์
เหลี่ยมทองคา
พรมต๊ะ
ขัดผาบ
นาชัยรุ่งรัศมี
สร้อยวิชา
เถาเมืองใจ
ศรีชุมพวง
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์
จงเป็นสุขเลิศ

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

-235. พ.อ.วสันต์
36. นางดาวสวรรค์

มั่นสุ่ม
ศรีบรรเทา

37. นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล
38. นายนิพนธ์
บูรณะเรศน์
39. นางสาวมยุเรศ
เศวตมาลย์

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

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

-331. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
32. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
33. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
34. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
35. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
36. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
37. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
38. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
39. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
40. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี
41. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
43. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
44. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
45. สถานีตารวจภูธรทัพทัน
46. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
47. สถานีตารวจภูธรลานสัก
48. สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
49. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
50. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
51. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
52. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
53. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
54. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
55. สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
56. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
57. สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
58. สานักงานโทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
59. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
60. สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
61. ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี
62. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
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
7. นางวารี
งามดีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา…

-4เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ต้นแบบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 แห่ง
2. (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้ารอบระดับประเทศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 2 แห่ง
3. (โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา)
- มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2564 ในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสาคัญของโลก จานวน 1 ราย
4. (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัด
อุทัยธานี ให้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
5. (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 9 ราย
6. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
2) นางดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 14 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว214
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...

-5ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ในวันอาทิตย์ที่
11 กรกฎาคม 2564
หัวหน้าสานักงานจังหวัด - การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
อุทัยธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.00 น. - ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
การแต่งกาย : - ข้าราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ทหาร / ตารวจ
เครื่องแบบปกติขาว พร้อมกระบี่ ถุงมือ
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ชุดครีมแดง
- สมาชิกเหล่ากาชาด
ชุดกาชาด
- ภาคเอกชน
เครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน
ชุดสุภาพ
ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าร่วมพิธีฯ
3.2 การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่
28 กรกฎาคม 2564
ณ ขณะนี้ส่วนกลางยังไม่แจ้งรูปแบบพิธีการมาให้ทราบ แต่ขอความกรุณาทุกส่วนราชการ
ได้ป ฏิบั ติต ามแนวทางที่ด าเนิน การในเดือ นมิ ถุนายน เนื่อ งวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี ด้วยการจัดโต๊ะหมู่ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องถวาย
ราชสักการะ ประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย บริเวณด้านนอกประดับ ผ้าเหลืองขาว ตลอด
เดือนกรกฎาคม และขอความกรุณาตรวจสอบเครื่องถวายสักการะและธงชาติ/ธงพระปรมาภิไธย
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ตลอดเวลาด้วย
3.3 ตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3.1 ตัวชี้วัด : คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น (แม่น้าสะแกกรัง)
ผู้อานวยการสานักงาน
สานั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จานวน 5 สถานี ความถี่ในการเฝ้าระวัง 4 ครั้ง/ปี
และสิ่งแวดล้อม ภาพรวมของคุณภาพน้าในแม่น้าสะแกกรังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง อาจเนื่องจากสภาพโดย
จังหวัดอุทัยธานี ธรรมชาติของแม่น้าสะแกกรัง มีสภาพการไหลค่อนข้างน้อย น้ามีสภาพนิ่ง พบวัชพืชน้าและ
ผักตบชวาลอยอยู่ห น้าผิว น้าค่อนข้างหนาแน่น ประกอบกับปัจ จุบัน ไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย
รวมชุม ชน ส่ง ผลให้ป ริม าณน้าเสีย ที่เกิดจากกิจกรรมภายในชุมชนไหลลงสู่แม่น้าสะแกกรัง
โดยตรง ไม่ผ่านการบาบัด รวมทั้งพบแหล่งกาเนิดน้าเสียจานวนมาก ในช่วงที่แม่น้าสะแกกรังไหล
ผ่านชุมชนช่วงกลางเมือง อาทิเช่น ตลาดสด ร้านอาหาร รีสอร์ท ชุมชนเรือนแพ และการเลี้ยงปลา
ในกระชัง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสกปรกในรูปแบบสารอินทรีย์ให้กับลาน้า จนเกินขีดความสามารถ
การรองรับได้ของแม่น้าสะแกกรังและสถานการณ์ความวิกฤตของลุ่มน้าสะแกกรัง สภาพ
ต้นน้าลาธาร ลุ่มสาขาแม่วงค์และลุ่มน้าสะแกกรังตอนล่างเกิดวิกฤตน้าต้นทุนหล่อเลี้ยงในระบบนิเวศ
/ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน…

-6ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564)
สถานีที่ตรวจวัด

พ.ศ.2562
WQI*
ระดับ
เฉลี่ย
WQI

พ.ศ.2563
WQI
ระดับ
เฉลี่ย
WQI

SA01 ปากน้าท่าซุง อ.เมือง
SA02 สะพานพัฒนาภาคเหนือ
อ.เมือง
SA03สะพานบ้านบางกุ้ง
57.89 เสื่อมโทรม 48.07 เสื่อมโทรม
SA04หน้าตลาดสด อ.เมือง
SA05หน้าวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี อ.เมือง
ที่มา: สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์

พ.ศ.2564**
WQI
ระดับ
เฉลี่ย
WQI

57.48 เสื่อมโทรม

หมายเหตุ: *WQI (Water Quality Index) คือดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน เป็นค่าที่แสดงถึง
สถานการณ์ของคุณภาพน้าในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้า 5 พารามิเตอร์ได้แก่ 1)
ค่าออกซิเจน ละลายน้า (DO) 2) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 3) แบคทีเรียกลุ่มโค
ลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 4) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) และ 5) แอมโมเนีย (NH3-N)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระดับค่า WQI
เสื่อมโทรมมาก
เสื่อมโทรม
พอใช้
ดี
ดีมาก

ช่วง WQI
0-30
31-60
61-70
71-90
91-100

3.3.2 ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2564 กาหนดนโยบายการคุมกาเนิดและการวางแผนครอบครัว เพื่อให้แพทย์
พยาบาลทุ ก จุ ด บริ ก าร เห็ น ความส าคั ญ ของการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ก าหนดแนวทางการ
คุมกาเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ขับเคลื่อน พรบ. มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจั งหวัดและสร้างการรับรู้ พรบ.วัยรุ่นฯ ผ่ านเครือข่ายการ
ดาเนินงานระดับอาเภอ เสริมสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความรอบรู้ผ่าน Facebook live : UHC
(Uthai Thani Healthy Channel) อบรมแกนนาเรื่องเพศ คุยได้ในครอบครัวครบทุกอาเภอและ
ขยายให้ครอบคลุมในปี 2564 ประกวดและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์การป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในโรงเรียนทุกแห่ง (Video clips on You tube) พัฒนาระบบบริการและสร้างเครือข่าย
พัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health
Services : YFHS) ในโรงพยาบาลทุกแห่งตามมาตรฐานโดยในปี 2564 ดาเนินการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานบริการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผ่าน YFHS
Application ขั บ เคลื่ อ นอ าเภออนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ค รบทุ ก อ าเภอ ถุ ง ยางอนามั ย ใน
กลุ่มเป้าหมาย – ผู้ให้บริการทางเพศ – ในสถานศึกษา – กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสียงไม่เปิดเผยสถานะ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.2 1) สรุปผลการดาเนินงาน...

-73.4 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนมิถุนายน 2564
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
มิถุนายน 2564
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 53ครั้ง จานวน 1,972 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 101 ครั้ง จานวน 808 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 28 ครั้ง จานวน 545 คน
- อาเภอหนองฉาง จานวน 62 ครั้ง จานวน 750 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 24 ครั้ง จานวน 425 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 33 ครั้ง จานวน 683 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 34 ครั้ง จานวน 822 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 17 ครั้ง จานวน 194 คน
2) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
- จังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีควัคซีนโควิด-19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรคโควิด-19 และป้องกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอาการ
ป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข – ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
จังหวัดอุทัยธานี 181,862,191 ราย ติ ดเชื้ อรายใหม่ 399,181 ราย เสี ยชี วิต สะสม 3,938,837 ราย
เสียชีวิตวันเดียว 5,960 ราย คิดเป็นผู้เสียชีวิตร้อยละ 2.17 ผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด 5 ประเทศ
คือ สหรัฐอเมริ กา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส รัสเซีย ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 76 ของโลกมี
ผู้ติดเชื้อ 249,853 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,406 ราย เสี ยชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย รายงาน
สถานการณ์ (COVID - 19) ในประเทศไทยในวันที่ 29 มิ.ย. 64 เวลา 07.00 น. ศบค. รายงานว่า
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,662 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระบบ 4,652 ราย ในเรือนจา 10 ราย หายป่วยกลับบ้าน
2,792 ราย หายป่วยสะสม 177,000 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
สนาม 45,648 ราย อาการหนัก 1,806 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 681 ราย เสียชีวิต 18 ราย
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 324 ราย เสียชีวิต 4 ราย
จังหวัดพิจิตร
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 159 ราย เสียชีวิต 3 ราย
จังหวัดชัยนาท
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 108 ราย เสียชีวิต 6 ราย
จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 55 ราย เสียชีวิต 2 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 จานวน 0 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จานวน 57 ราย
อาเภอทัพทัน 18 ราย อาเภอหนองฉาง 13 ราย อาเภอลานสัก 7 ราย อาเภอบ้านไร่ 5 ราย
/อาเภอเมืองอุทัยธานี...

.
มติที่ประชุม

-8อาเภอเมืองอุทัยธานี 6 ราย อาเภอห้วยคต 4 ราย อาเภอหนองขาหย่าง 1 ราย
อาเภอสว่างอารมณ์ 3 ราย
รักษาหายแล้ว จานวน 13 ราย ยังรักษาอยู่ จานวน 10 ราย เสียชีวิต จานวน 2 ราย โรงพยาบาล
อุทัยธานี จานวน 3 ราย โรงพยาบาลหนองฉาง จานวน 3 ราย โรงพยาบาลทัพทัน จานวน 2 ราย
โรงพยาบาลห้วยคต จานวน 3 ราย โรงพยาบาลบ้านไร่ จานวน 1 ราย
สรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดอุทัยธานี
6 เมษายน – 28 มิถุนายน 2564 ฉีดไปแล้ว 20,382 ราย เข็มที่ 1 15,356 ราย เข็มที่ 2 5,026 ราย
จานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จานวน 10 อันดับแรก
1. กรุงเทพมหานคร รายวัน 1,678 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 69,301 ราย
2. ตาก รายวัน 453 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 949 ราย
3. สมุทรปราการ รายวัน 395 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 15,922 ราย
4. ชลบุรี รายวัน 390 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 8,070 ราย
5. สมุทรสาคร รายวัน 295 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 7,417 ราย
6. สงขลา รายวัน 275 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 4,106 ราย
7. นนทบุรี รายวัน 222 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 10,924 ราย
8. นครปฐม รายวัน 197 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 3,922 ราย
9. ปัตตานี รายวัน 178 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 1,966 ราย
10. สระบุรี รายวัน 157 ราย วันที่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน จานวน 1,550 ราย
รับทราบ

ผู้อานวยการ
- เนื่องจากมีการกลับมาจากกรุงเทพมหานครของคนงาน สถานบริการทั้ง 8 แห่ง ได้เตรียมการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี ส าหรั บให้คนงานได้ประสานเข้ามา ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดได้ มอบนโยบายไปยัง
โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอาเภอต่าง ๆ คอยเป็นผู้ประสานงานโดยเราจะแบ่งคนไข้
ออกเป็น 3 กลุ่ม กรณีคนงานประสานเข้ามา คนไข้ที่เป็นโรคโควิดแล้วจะมีการสอบถามในเรื่อง
ของอาการก่อนถ้า มีอาการจังหวัดอุทัยธานีจะแบ่งเป็นสีเหลืองและสีแดง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเดินทาง
จะให้ประสานไปยังศูนย์สารองเตียงของกรุงเทพมหานคร เบอร์ 1330 และ 1668 ถ้าอาการไม่รุนแรง
หรือไม่มีอาการประสานงานไปแล้วไม่มีเตียง ให้คนไข้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลโดยตรง ถ้าจะเดินทาง
มาให้ เดินทางโดยรถยนต์ส่ วนตัวเท่านั้น โดยจะช่วยกรณีคนอุทัยธานี ก่อน ที่ประสบปัญหาไม่มีเตียง
สาหรับแรงงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในอุทัยธานีนั้นให้มีการแยกตัว จะทาการคัดกรองเพื่อลดการระบาดใน
พื้นที่อุทัยธานี สาหรับโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ตอนนี้มี โรงพยาบาลอุทัยธานี 4 คน โรงพยาบาลห้วยคต 2
คน โรงพยาบาลทัพทัน 1 คน โรงพยาบาลหนองฉาง 3 คน โรงพยาบาลบ้านไร่ 1 คน โรงพยาบาลสนาม
100 เตียง ที่กองร้อย อส.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
ผู้แทนผู้อานวยการ
- อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
โครงการชลประทานจังหวัด 23.04 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14.40 ปริมาณน้าใช้การได้ 6.04 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 4.22
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 3.04 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 5.85 มีปริมาณน้าใช้การได้ 0.87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 1.74
/แก้มลิง…

มติที่ประชุม

-9แก้มลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 8.43 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 37.90
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 0.27 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 5.82
สรุป รวมความจุแหล่งน้าชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 34.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.56
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 15.61 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.10
(ของน้าใช้การได้ทั้งหมด 219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร)
รับทราบ

3.7 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนมิถุนายน 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : สภาวะอากาศทั่วไป ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัด
อุทัยธานีปริมาณและการกระจายของฝนยังคงน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกาลั งอ่อนเนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่ อนไปพาดผ่านบริเวณ
ตอนใต้ของประเทศจีน
ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกาลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีร่องมรสุม
พาดเลื่อนมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ทาให้บริเวณจังหวัด
อุทัยธานี มีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 รายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนมิถุนายน 2564
หัวหน้าสานักงาน
- สรุปรายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายรวม 2 อาเภอ 2 ตาบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จังหวัดอุทัยธานี 10 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของตนเองช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 รายงานผลการดาเนินงานตลาดปันสุข คาราวานสินค้า ของดี ของเด่น จังหวัดอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัด - ตลาดปันสุข คาราวานสินค้าของดี ของเด่น จังหวัดอุทัยธานี เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม
อุทัยธานี
ถึงปัจจุบันทุกวันพุธและวันศุกร์ สร้างรายได้แต่ละเดือนดังนี้
เดือนมีนาคม 2564 สร้างรายได้หมุนเวียน 196,385 บาท
เดือนเมษายน 2564 สร้างรายได้หมุนเวียน 107,359 บาท
เดือนพฤษภาคม 2564 สร้างรายได้หมุนเวียน 172,064 บาท
เดือนมิถุนายน 2564 สร้างรายได้หมุนเวียน 378,055 บาท
จานวน 20 ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนแล้ว 853,863 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.8 1) สรุปผลการอนุญาต…

- 10 3.10 สรุปผลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2564
ผู้อานวยการทรัพยากร ๑.๑ กรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต โดยให้เร่งรัดให้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กล่าวคือ ให้ส่วนราชการใดๆ
จังหวัดอุทัยธานี เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์พร้อมจัดทา
ภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขปภายใน ๑๘๐วัน
(สิ้นสุดการยื่นคาขอวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ที่ผ่านมานั้น)
๑.๒ ตามมติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอขยายเวลา
การในการยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มายื่นคาขอ ภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติให้ขยายเวลา (สิ้นสุดการยื่นคาขอวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)
๑.๓ สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สาหรับการยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์
ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓และตามมติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๓.๑ สาหรับการยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีจานวน
๙ กระทรวง ๑๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จานวน ๑๙๖ คาขอ
๑.๓.๒ สาหรับการยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่า ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มีจานวน ๕กระทรวง ๖ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จานวน ๒๔ คาขอ
๑.๔ สรุ ป ณ วั นที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาที่ เหลื อส าหรั บการยื่ นค าขออนุ ญาต
การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และตามมติตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวนเพียง ๗๔ วัน (จานวน ๔๗ วันทาการราชการ)
๑.๕ การยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓และตามมติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นั้น สามารถยื่นได้ที่ ดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ สาหรับการยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยื่นคาขอ
ทีส่ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทัยธานี ๑๔๙ ม.๔ ตาบลน้าซึม อาเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเตชสิทธิ์
คณหาร นักวิชาการป่าไม้ เบอร์โทรติดต่อ ๐๕๖-๕๑๓๑๕๙ และ ๐๙๓-๙๔๖๘๘๕๖)
๑.๕.๒ สาหรับการยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ยื่นคาขอที่สานักจัดการทัพ ยากรป่าไม้ที่ ๔ (สาขานครสวรรค์ )ถนนโกสี ย์ใต้ ตาบลปากน้าโพ
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์(สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประคาแก้ว
บุญธรรม นักวิชาการป่าไม้ชานาการ เบอร์โทรติดต่อ ๐๕๖-๒๒๖๓๗๔ และ ๐๘๗-๖๗๐๔๕๒๕)
๑.๖ หากส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดมี ข้ อ สงสั ย เรื่ อ งพื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขอให้หน่วยงานของท่านจับพิกัด GPS ในระบบ
UTM รอบแปลงพื้นที่ขออนุญาต ให้ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ตรงข้ามโรงพยาบาลอุทัยธานีทาการ
บริการตรวจสอบโดยประสานได้ที่
๑.๖.๑ นายทินกร พิริยโยธา ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี โทร. ๐๙๐-๙๑๔๙๔๗๐
๑.๖.๒ นายสุพจน์ ดาวดึงส์ นักจัดการงานทั่วไป ๐๘๙-๗๐๖๑๘๗๘
/2) การอนุรักษ์…

- 11 2) การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ดาเนินการโครงการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานีโดยการมีส่วนร่วม
๑.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
อุทัยธานี และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี
๑.๒.๑ จัดประชุมภาคราชการจานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
๑.๒.2 จัดประชุมภาคประชาชนจานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี)
๑.๓ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ และเมื อ งเก่ า พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ อ ๙ (๑) โดยเมื่ อ วั น ที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบการประกาศเขตพื้ น ที่ เ มือ งเก่ า พร้ อ มทั้ ง
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เพื่อให้ทาหน้าที่กากับ
ดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เนื้อที่ ๑.๖๙ ตารางกิโลเมตร
(๑,๐๕๘.๘๗ ไร่) และพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่า เนื้อที่ ๗.๒๑ ตารางกิโลเมตร (๔,๕๐๔.๔๓ ไร่)
๒. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติดังนี้
๒.๑ มอบให้จังหวัดอุทัยธานี แจ้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเรื่อง
มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ อานาจ
หน้าที่ให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมือง
๒.๒ มอบให้จังหวัดอุทัยธานีออกประกาศจั งหวัด เรื่อง มาตรการในการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นในบริเวณเมืองเก่า
อุทัยธานีส่งเรื่องและแบบแปลนให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยผ่านทาง
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าอุทัยธานี
เป็นการขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ งบกลาง ซึ่งต้องเร่งดาเนินการ
ลงนามสัญญาจ้ างที่ป รึ กษา ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จึงมอบหมายให้
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี และสานักงานโยธาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
/๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…

มติที่ประชุม

- 12 ๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) ออกมาตรการในการ
ควบคุมการก่อสร้ างอาคารของภาคเอกชนภายในบริเวณเขตพื้นที่ เมืองเก่าอุทัยธานี (โดยมี
เงื่อนไขต่อเมื่อแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าอุทัยธานี แล้วเสร็จ)
รับทราบ

3.11 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบที่สาคัญ
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564
- งบประจา 1,002.727 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 876.291 ล้านบาท คิดเป็น 87.39%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 49
- งบลงทุน 2,334.790 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,902.949 ล้านบาท คิดเป็น 81.50%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 34
- ภาพรวม 3,337.517 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,779.241 ล้านบาท คิดเป็น 83.27%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 44
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายประจา ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
1. สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี
3. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
4. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
5. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
6. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
7. งปม.จว.สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่
25 มิถุนายน 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 งบยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 25 มิถุนายน 2564)
- งบประจา 24.099 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 9.992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.46
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 45
- งบลงทุน 172.794 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 171.056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.99
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 5
- ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 181.047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.95
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 5
- ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564
รับจัดสรรงบประมาณ 400.395 ล้านบาท ใช้จ่าย 204.259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.27
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงาน...
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มติที่ประชุม

3.12 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนมิถุนายน 2564
นาเสนอโดยวีดีทัศน์
รับทราบ

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

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

