รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 30 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. นายอุทิศ
8. นายสุวิทย์
9. นายชานาญ
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายสุทิน
15. นายนวพล
16. นายรุ่ง
17. นายสมพจน์
18. นายกิตวิชัย
19. นายเสวก
20. นายพิสิษฐ์
21. นายนุภาษ
22. นายเจริญ
23. นายฐกร
24. นางไพรินทร์
25. นางสาวอัญชนี
26. นางสาวจุฬาภรณ์
27. พ.ต.นภดล
28. นางสาวกรุณา
29. นางสุดใจ
30. นางขวัญใจ
31. นางมาลี
32. นายกิจจา

รักร้อย
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
ชูประดิษฐ์
เถื่อนน้อย
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
ภู่เกตุ
นวกุลพันธ์
สังวริ
สารภูษิตสันต์
ไชยพรศิริ
พุทธรักษา
กสิกรณ์
สันตยานนท์
โอมมณี
กาญจน์จิรเดช
กันทะวงษ์
เหลี่ยมทองคา
ศรีสะอาด
เหมะ
จันทร์จินดา
น้าสมบูรณ์
วะราหะ
นคราวัฒน์
จงเป็นสุขเลิศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
(แทน) นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
/33. พ.อ.วสันต์...

-233. พ.อ.วสันต์
มั่นสุ่ม
34. นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล
35. นางสาวมยุเรศ
เศวตมาลย์

สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
6. โรงพยาบาลอุทัยธานี
7. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
8. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
10. สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
11. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
12. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
13. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
14. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
15. สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
16. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
17. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
18. สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุทัยธานี
19. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
20. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
21. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
22. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
23. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
24. สถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
25. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
26. สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
27. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
28.สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
29. สถานีตารวจภูธรทัพทัน
30. สถานีตารวจภูธรตลุกดู่
31. สถานีตารวจภูธรห้วยคต
32. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
33. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
/34. ศูนย์ปุาไม้อุทัยธานี…

-334. ศูนย์ปุาไม้อุทัยธานี
35. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
36. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
37. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
38. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
39. ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์
40. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
41. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
42. เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
43. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
44. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
46. โครงการชลประทานอุทัยธานี
47. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
48. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
49. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
50. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
51. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
52. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
53. ธนาคารออมสินเขตจังหวัดอุทัยธานี
54. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวัชรี
ศรีคาพี้
จ่าจังหวัด
2. นายประสาน
ทองสุขมาก
ปูองกันจังหวัด
3. นางพิชญ์สินี
สัมมานุช
เสมียนตราจังหวัด
4. นายไชยยศ
วิทยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
5. นางสาวอัญชลี
นาคยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
6. นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดไส
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
7. นายสันต์
กองสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
8. นางวารี
งามดีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ป ระชุมพร้อมแล้ว นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 10 ผลิตภัณฑ์
/2. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่...

-42. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นางสาวฐาริกา ใจสว่าง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
2. นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ขอให้ติดตั้งระบบประชุมคอนเฟอร์เร้นจากกระทรวงมหาดไทย เฉพาะเสียงไว้ที่ห้องทางาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 2 ท่าน กรณีไม่มีเวลาจะได้
รับฟังเสียงการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 11 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว85
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด กาหนดการจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 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
การแต่งกาย - ข้าราชการ/ทหาร/ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด : ชุดครีมแดง
สมาชิกเหล่ากาชาด
: แต่งชุดกาชาด
/ภาคเอกชน...

-5ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน
: แต่งชุดสุภาพ
2) พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 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
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ข้าราชการทหาร/ตารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
: ชุดครีมแดง
สมาชิกเหล่ากาชาด
: แต่งชุดกาชาด
ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชน
: แต่งชุดสุภาพ
3.2 คารับรองปฏิบัติราชการ
(1) ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดฯ ของจังหวัดอุทัยธานี 2564
องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)
น้าหนักร้อยละ 70
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP น้าหนัก 20 เปูาหมายขั้นต้น (50)
1,382.981 ล้านบาท เปูาหมายมาตรฐาน (75) 452.131 ล้านบาท เปูาหมายขั้นสูง (100)
521.28 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาชุมนจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
2. ผลการดาเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปลาสวาย) น้าหนัก 20
ร้อยละของต้นการผลิตที่ลดลง เปูาหมายขั้นต้น 6.75 เปูาหมายมาตรฐาน 7.75 เปูาหมายขั้นสูง 8.75
ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น เปูาหมายขั้นต้น 7.42 เปูาหมายมาตรฐาน 8.42 เปูาหมายขั้นสูง 9.42
ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น เปูาหมายขั้นต้น 3.64 เปูาหมายมาตรฐาน 4.19 เปูาหมายขั้นสูง 4.64
ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เปูาหมายขั้นต้น 95.68
เปูาหมายมาตรฐาน 97.43 เปูาหมายขั้นสูง 99.18 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
น้าหนัก 15 เปูาหมายขั้นต้น 34.20 เปูาหมายมาตรฐาน 31.51 เปูาหมายขั้นสูง 30.16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
4. คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น แม่น้าสะแกกรัง
น้าหนัก 15 เปูาหมายขั้นต้น 49 เปูาหมายมาตรฐาน 50 เปูาหมายขั้นสูง 51
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) :
น้าหนักร้อยละ 30
/1. การพัฒนาระบบข้อมูล…

-61. การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) น้าหนัก 15 เปูาหมายขั้นต้น ระบุประเด็นสาคัญของจังหวัดและชุด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นฯ เพื่อใช้จัดทารายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เปูาหมาย
มาตรฐาน มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กาหนด (14 รายการ) ร้อยละ
100 เปูาหมายขั้นสูง 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 เปูาหมายขั้นต้น 240 คะแนน เปูาหมายมาตรฐาน 307.50 คะแนน เปูาหมายขั้นสูง
375 คะแนน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (เจ้าภาพหลัก)
(2) สรุปการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
1. จังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ชื่อผลงาน รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ผลการสมัคร ไม่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 คะแนน
ไม่ถึง 400 คะแนนตามเกณฑ์ที่สมัครรางวัล แต่มีผลคะแนนประเมิน (376.20 คะแนน) ใน
ส่วนของการกรอกข้อมูล (Potential Base) อยู่ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564
2. จังหวัดอุทัยธานี PMQA รายหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ผ่ า นการพิ จ ารณารอบที่ 1 ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าข้ อ มู ล บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร/
รายหมวด ส่งสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
3. 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 การดาเนินงานเชิงรุกในการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างสานักงาน ก.พ.ร.
พิจารณา
4. สานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน
ติดตามคิวบริการออนไลน์ อยู่ระหว่าง สานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา โรงพยาบาลอุทัยธานี ประเภท
รางวัล พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน “รูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง แบบบูรณาการจังหวัด
อุทัยธานี (Uthai Thani Comprehensive lntermediate Care Model)” อยู่ระหว่าง สานักงาน
ก.พ.ร.พิจารณา
5. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม ชื่อผลงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดอุทัยธานี (คทช.อุทัยธานี) อยู่ระหว่าง สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
6. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม ชื่อผลงงานเพิ่มมูลค่าผ้าทออุทัยธานี อยู่ระหว่าง สานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา
(3) ตัวชี้วัดผลงานของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม
2564 (รอบ 1/2564)
1. ระดับความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี
/2. การบริหารเร่งรัด...

มติที่ประชุม

-72. 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
รับทราบ

3.2 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนมีนาคม 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 1) ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
มีนาคม 2564 จิตอาสาพัฒนา
- อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 45 ครั้ง จานวน 1,726 คน
- อาเภอทัพทัน จานวน 77 ครั้ง จานวน 841 คน
- อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 30 ครั้ง จานวน 851 คน
- อาเภอหนองฉาง จานวน 75 ครั้ง จานวน 1,844 คน
- อาเภอบ้านไร่ จานวน 7 ครั้ง จานวน 493 คน
- อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 36 ครั้ง จานวน 855 คน
- อาเภอลานสัก จานวน 12 ครั้ง จานวน 604 คน
- อาเภอห้วยคต จานวน 27 ครั้ง จานวน 1,766 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ

นายแพทย์
สาธารณสุขฯ

3.3 1) การดาเนินงานกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
อุทัยธานี จานวน 15 แห่ง การพัฒนาต้นน้า
โครงการกัญชา 6 ต้นนาร่อง จังหวัดอุทัยธานี (ปลูกกัญชา 7-10 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 6 ต้น)
โดย 1) ประชาชนรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน (7 ครัวเรือนขึ้นไป ขอขึ้นทะเบียนที่เกษตรอาเภอ)
2) จับคู่วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ รพ.สต./รพ. (PCC) จานวน 30 แห่ง 3) สร้างโรงเรือนขนาดเล็ก
ว่า 50 ตร.ม. สูง 2 ม. ห่างจากบ้านไม่เกิน 10 เมตร (ไม่ต้องติดกล้องวงจรปิด แต่ต้องมีแผนการ
ควบคุมกากับ (SOP) และ เขียนโครงการ/ขอใบอนุญาตปลูกต่อ อย. (ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) และ
/ใบอนุญาต...

-8ใบอนุญาตจาหน่าย) 4) ได้รับใบอนุญาตจาก อย.โดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการ
ควบคุมกากับ 5) ขอรั บเมล็ ดพันธุ์/ต้นกล้า จากแหล่งปลู กที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
6) ดาเนิ น การปลู ก 7) เก็ บเกี่ย วผลผลิ ต โดย ใบกิ่ง ก้า น ล าต้น ราก ใช้ ในการดู แลสู ข ภาพ
ครัวเรือน/ชุมชน และใช้ในตารับยาหมอแผนไทยในชุมชน ช่อดอก เมล็ด ส่ง รพ. WHO-GMP
ผลิตยากัญชา แพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ปรุงยาเฉพาะรายใช้ใน รพ.สต.
การเตรียมรับวัตถุดิน และผลิตยากัญชาทางการแพทย์ (น้ามันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา)
เขตสุขภาพที่ 3 การพัฒนากลางน้า
ไตรมาส 1 ดาเนินการต่ออายุ GMP ไตรมาส 2 วันที่ 21-22 มค. เข้ารับการอบรมจากกรมการแพทย์
แผนไทยในการผลิตน้ามันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา ไตรมาส 3 เดือน พค. 2564 กรมแพทย์
แผนไทยตรวจสถานที่และให้คาแนะนาในการปรับปรุง ไตรมาส 4 ยื่นเอกสาร GMP เพิ่มเติมใน
การผลิตตารับยาน้า
การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาปลายน้า
จังหวัดอุทัยธานี มีจานวนรพ. 8 รพ. คลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย
8 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 8 เข้าร่วม SAS น้ามันกัญชาอาจารย์เดชา
5 เข้าร่วมวิจัยน้ามันกัญชาทั้ง 5 5 เปูาหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 100
จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ การพัฒนาปลายน้า
แผนปัจจุบัน แพทย์ 16 เภสัชการ 20 พยาบาล 16 แผนไทย แพทย์แผนไทย จานวน 24
การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาปลายน้า
ผู้ปุวยที่มารับบริการ 868 คน ได้รับการรักษาแผนปัจจุบัน 75 ราย ได้รับการรักษาแผนไทย
793 คน ตารับยากัญชาที่มีการสั่งจ่ายในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แผนปัจจุบัน ตารับ THC
1.7% จานวน 109 ขวด แผนไทย ตารับน้ามันเดชา ทาลายพระสุเมรุ ศุขไสยาสน์ แก้ลมแก้เส้น
ยาทาริดสีดวงและโรคผิวหนัง น้ามันกัญชาทั้ง 5 แก้ลมแก้เส้น เบื้องสูง รวมจานวน 12,265
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ (ADR)
แผนปัจจุบัน อาการปากแห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ ใจสั่น แขนขาไม่มีแรง คลื่นไส้อาเจียน
อ่อนเพลีย ความดันโลหิตต่า
แผนไทย ปากแห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ ปวดท้อง ใจสั่น แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้/อาเจียน ง่วงซึม แพ้
กัญชา ผิวหนังร้อนแดง หัวใจเต้นช้า
มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศาเพื่อประชาชน@ อุทัยธานี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ ผู้ปุวยได้เข้าถึงการบริการ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564
สถานที่จัดงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
2) แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนและคณะทางาน คาสั่งคณะกรรมการ
โรคติด ต่อ จั งหวัด อุทั ย ธานีที่ 985/2564 ลงวัน ที่ 22 มีน าคม 2564 คณะอนุ กรรมการ
อานวยการบริหารจัดการให้วัคซีนฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นคณะอนุกรรมการ
นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี อนุ ก รรมการและเลขานุ ก ารคณะท างาน
ด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกากับติดตามผล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ประธานคณะทางานคณะทางานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ประธานคณะทางานคณะทางานด้านระบบข้อมูล
/การให้บริการวัคซีน…

มติที่ประชุม

-9การให้บริการวัคซีน ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง สสจ.อุทัยธานี ประธานคณะทางานคณะทางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะทางานคณะทางานวิชาการ
ด้ า นการบริ ก ารจั ด การและศึ ก ษาการให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เชี่ ย วชา ญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา ประธานคณะทางานกลุ่มเปูาหมายการให้วัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจากัด วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดการปุวยรุนแรงและเสียชีวิต
2) เพื่อรักษาระบบสุขภาพของประเทศ กลุ่มเปูาหมาย
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. บุคคลที่มีโรคประจาตัว
3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิค-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ปุวย
ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง
ของประเทศ 2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
กลุ่มเปูาหมาย
1. กลุ่มเปูาหมายในระยะที่ 1
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า
3. ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่นพนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ นักกีฬา
4. ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ
5. ประชาชนทั่วไป
6. นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพานักระยะยาว
7. แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการTimeline การกระจายและการฉีดวัคซีนโควิด 19
วัคซีนส่งถึงประเทศไทย เก็บที่คลังวัคซีน DKHS รอผลตรวจ lot release จัดส่งวัคซีนไปยัง
รพ.เปูาหมาย แจ้งกลุ่มเปูาหมายไปรับวัคซีนตามกาหนดนัด เริ่มฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 (4 กลุ่มหลัก)
เฝูาระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีนครบ 30 วัน/ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีนเฝูา
ระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีนครบ 30 วัน
รับทราบ

3.4 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผู้อานวยการโครงการ อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
ชลประทานจังหวัด 54.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34.12 ปริมาณน้าใช้การได้ 37.60 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 26.29
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 9.02 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 17.35 มีปริมาณน้าใช้การได้ 6.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13.75
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้า - ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ สรุป ปริมาณน้าในแหล่งน้าชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ความจุรวม 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 71.93 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.11
ปัจจุบันน้าใช้การได้ 52.76 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.01
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.5 รายงานสภาพอากาศ…

- 10 3.5 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการ
คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนเมษายน 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน
ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่า
เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่
ของประเทศไทยทาให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สาหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือน
ที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ จังหวัดอุทัยธานีจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะ ๆ และมีอากาศ
ร้อนจัดบางแห่งในบางช่วง โดยอุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง 41-42 องศาเซลเซียส และจะเกิดพายุ
ฤดูร้อนในหลายพื้น โดยจะมีฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรง เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่า
เนื่ องจากความร้ อนปกคลุ มบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้หรื อ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุม โดยฝนที่ตกลงมาจะช่วยคลายร้อน
ลงไปได้
สรุ ปเดื อนนี้ อุณหภูมิ เฉลี่ ยส่ วนใหญ่จะใกล้ เคียงค่าปกติ ส่ วนปริมาณฝนรวมจะมากกว่ า
ค่าปกติประมาณร้อยละ 20
ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรง
ในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชน
จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 รายงานสรุปเหตุวาตภัย ประจาเดือนมีนาคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงาน
วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00-17.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี รวม 5 อาเภอ 7 ตาบล 20 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 72 หลังคาเรือน
จังหวัดอุทัยธานี พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 25 ไร่ บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 66 หลัง ดังนี้
1. อาเภอบ้านไร่ จานวน 3 ตาบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 39 หลัง ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 39 ครัวเรือน (ตาบลหูช้าง ตาบลเมืองการุ้ง และตาบลบ้านใหม่คลองเคียน)
2. อาเภอลานสัก ตาบลระบา 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 24 หลัง คอกสัตว์ 3 แห่ง
พืชไร่ 25 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน
3. อาเภอห้วยคต ตาบลทองหลาง หมู่ที่ 3 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ราษฎรได้รับผลกระทบ
1 ครัวเรือน
4. อาเภอสว่างอารมณ์ ตาบลไผ่เขียว หมู่ที่ 25 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 1 ครัวเรือน
5. อาเภอหนองขาหย่าง หมู่ที่ 1 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 1 ครัวเรือน
รายงานสรุปเหตุอัคคีภัย ประจาเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 13 มี.ค. 2564 เวลา 08.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ อาเภอลานสัก
บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 1 หลังคาเรือน รายละเอียดดังนี้
/- บ้านของนางบุญมี…

มติที่ประชุม

- 11 - บ้านของนางบุญมี สากุลา บ้านเลขที่ 22/1 ม.7 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก (เสียหายบางส่วน)
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 150,000.- บาท
ทั้งนี้ ขณะเกิดเหตุช าวบ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งนางาม ผู้ นาท้องที่ มาช่ว ยดับได้ทัน
ฝุายปกครองได้เยี่ยมให้กาลังใจ และ อบต.ทุ่งนางาม ได้สารวจความเสียหายและเตรียมให้การ
ช่วยเหลือต่อไป
รับทราบ

3.7 การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
(โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี)
ผู้จัดการโทรศัพท์
เหตุผลที่ต้องติดต้องกล้องวงจรปิด CCTV กล้อง CCTV ภาครัฐ จานวน 350,000 กล้อง
จังหวัดอุทัยธานี
1. ใช้ได้ 250,000 ตัว 2. เสีย 100,000 ตัว 3. Digital 250,000 ตัว
4. Analog 100,000 ตัว บมจ.เอ็นที ให้ความสาคัญกับองค์กรภาครัฐ ในการปูองกันภัยและ
ติดตามเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ติดต้องกล้องวงจรปิด (CCTV) แล้วได้อะไร
- ชุมชนปลอดภัยอุ่นใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
- สอดส่องดูแล สถานการณ์ในพื้นที่ ใช้เป็นหลักฐานสาคัญทางกฎหมาย
- ใช้ในด้านการบริหารองค์กร เก็บข้อมูลได้ 30-60 วัน
- สามารถ Monitor ผ่าน APP ในมือถือได้
ใช้ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
1. ใช้งบประมาณไม่มาก
2. คิดค่าบริการเป็นรายเดือน 1,000.- บาท/กล้อง/เดือน
3. ไม่ต้องตั้งงบประมาณ
4. ลดความเสี่ยงการจัดซื้อ
5. ติดตั้งได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ดูแลหลังขายตลอด 24 ชั่วโมง
1. รับประกันเปลี่ยนและซ่อมฟรีตลอดอายุสัญญา
2. มีช่างมืออาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
3. มีระบบแจ้งเตือน กรณีกล้องวงจรปิดขัดข้องทันที
ขอทราบรายละเอียดได้จาก
คุณยงยุทธ ราดา ผู้จัดการศูนย์ขายฯ 0899072687
คุณจิระศักดิ์ พูนวัฒนานุกูล ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมบริการ 0893245058
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 1) สถิติข้อมูลจุดความร้อน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้อานวยการ.
- จุดความร้อนปี 64 เทียบกับปี 63 คิดเป็นร้อยละตั้งแต่ 0-20% (พื้นที่เริ่มรับผลกระทบระดับต่า)
สานักงาน
- จุดความร้อนปี 64 เทียบกับปี 63 คิดเป็นร้อยละตั้งแต่ 21-31% (พื้นที่เริ่มรับผลกระทบ)
ทรัพยากรธรรมชาติ - จุดความร้อนปี 64 เทียบกับปี 63 คิดเป็นร้อยละตั้งแต่ 31-50% (พื้นที่เตรียมเฝูาระวัง)
และสิ่งแวดล้อม - จุดความร้อนปี 64 เทียบกับปี 63 คิดเป็นร้อยละตั้งแต่ 51-80% (พื้นที่เฝูาระวังและเริ่มใช้การ
จังหวัดอุทัยธานี บังคับกฎหมาย)
/- จุดความร้อนปี 64…

มติที่ประชุม

- 12 - จุดความร้อนปี 64 เทียบกับปี 63 คิด เป็นร้อยละตั้งแต่ 81% ขึ้นไป (พื้นที่วิกฤตและใช้การ
บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. สถิติข้อมูลฝุุนละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
- จานวนวันที่มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./รบ.ม.) เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เดือนมกราคม 2564 จานวน 10 วัน คิดเป็น 3.2% เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 10 วัน
คิดเป็น 36% 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 มีนาคม 2564 จานวน 25 วัน คิดเป็น 14.2%
3. สถานการณ์คุณภาพแม่น้าสะแกกรัง แม่น้าสะแกกรัง จานวน 5 สถานี ดังนี้
1. สถานี SA 01 ปากน้า ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี พบคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่า WQI = 81.54 โดยมีพารามิเตอร์ที่เฝูาระวัง คือ ปริมาณออกซิเจน ละลายน้า (DO)
2. สถานี SA 02 สะพานท้ายเมือง (พัฒนาภาคเหนือ 15) ต.อุทัยใหม่ อ. เมือง
จ.อุทัยธานี พบคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม มีค่า WQI = 60.94 โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหาคุณภาพน้า คือ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
3. สถานี SA 03 สะพานบ้านบางกุ้ง ต.สะแกกรัง อ. เมือง จ. อุทัยธานี พบคุณภาพน้า
อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม มีค่า WQI = 59.57 โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้า คือ
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO)
4. สถานี SA 04 หน้าตลาดสด ต.อุทัยใหม่ อ. เมือง จ. อุทัยธานี พบคุณภาพน้าอยู่ใน
เกณฑ์ เสื่อมโทรม มีค่า WQI = 51.31 โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคุณภาพน้า คือ ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO)
5. สถานี SA 05 ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ต.สะแกกรัง อ. เมือง จ. อุทัยธานี
พบคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีค่า WQI = 58.65 โดยมีพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา
คุณภาพน้า คือ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO)
ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (TCB) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) พบคุณภาพ
แม่น้าสะแกกรังโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีค่า WQI เฉลี่ย = 62.40 โดยมีพารามิเตอร์ ที่เป็น
ปัญหาคุณภาพน้า ได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
(DO) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)
รับทราบ

3.9 1) โครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี - ได้รับการสนับสนุนพื้นทีจ่ าก ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม เพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้า ช่วยลดปัญหา ผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ไม่ได้ราคา โดยการรับออเดอร์
และออกร้านจาหน่าย ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับการสนับสนุนพื้นทีจ่ าก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม “โครงการ
ประชารัฐ ปันสุข คาราวานสินค้าดีอุทัยธานี ” ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
(หลังใหม่) ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) จานวน
1 ครั้ง โดยอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี สานักงานพาณิชย์จังหวัด
อุทัย ธานี ส านั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุทัยธานี ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 267,560.- บาท
/2) โครงการตลาดปันสุข…

มติที่ประชุม

- 13 2) โครงการตลาดปันสุข คาราวานสินค้า ของเด่นของดีจังหวัดอุทัยธานี
รายการ คุณนายผู้ว่าฯ พาเที่ยว อุทัยธานี วันอังคารที่ 24 มีนาคม 256 เวลา14.00 น.
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ร่ ว มกั บ ส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
จัดรายการ คุณนายผู้ว่าพาเที่ยวอุทัยธานี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (นางเตือนจิตร์
รักร้อย) และนางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้ ดาเนินรายการ วัตถุประสงค์
ของรายการฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ของดีมีคุณภาพของจังหวัด
อุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
จังหวัดอุทัยธานี EP.1 เที่ยวสวนมะยงชิด จุดเด่นมีผลใหญ่ข นาดเท่าไข่ไก่ รสชาติดี หวาน สด
กรอบ อร่อยถูกใจ “ของเด่น ของดีอุทัยธานี” ณ สวนมะยงชิดปูาตอง อาเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี -แวะมาเที่ยว มาชิม มาช้อปของดีที่อุทัยธานีกัน -เมืองรองที่ต้องรัก อุทัยธานีในดวงใจ"
สามารถรับชมได้ที่ You tube ช่องสานักงานอุตสาหกรรมจั งหวัดอุทัยธานี คาสะกิดใจจาก
สวนปู า ตอง : เกษตรกรขอขอบคุ ณท่ า นผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด อุทั ย ธานี ที่ ไ ด้ร ณรงค์ เรื่ อ งการ
ไม่ เผาอ้อ ย ท าให้ ในปี นี้ ส วนผลไม้ไ ม่ ได้ รับ ผลกระทบจากเพลี้ ย ไฟ ทาให้ ผ ลผลิ ตมี มาก สวย
ได้ราคา ขอให้ทาต่อไป “ขอบคุณมากครับ”
รับทราบ

3.10 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 26 มีนาคม 2564
- งบประจา 763.746 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 612.807 ล้านบาท คิดเป็น 80.24%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 17
- งบลงทุน 2,170.539 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,356.817 ล้านบาท คิดเป็น 62.51%
45 ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 51
- ภาพรวม 2,934.285 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,969.624 ล้านบาท คิดเป็น 67.12%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 55
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
3. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่
26 มีนาคม 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร้อยละ 16.57
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี ยังไม่มีผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564 งบยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
- งบประจา 23.576 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 7.371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.26
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 18
- งบลงทุน 173.317 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 169.745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.94
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 5
/- ภาพรวม...

มติที่ประชุม

- 14 - ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 177.116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.96
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
1. หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและหน่วยผู้เบิกที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาค
- คัดเลือก (LIST) PO
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.11 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนมีนาคม 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

