รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 8/2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายขจรเกียรติ
2. นางปิติมา
3. นายอลงกต
4. นายพีระพล
5. นายชุมพิชญ์
6. นายศรณ์จักร์ชัย
7. นายชุติยันต์
8. นายอุทิศ
9. นายชานาญ
10. นายธีระรัตน์
11. นายบุญธรรม
12. นายอนุชา
13. นายอดิเรก
14. นายเกรียงศักดิ์
15. นายวีกิจ
16. นางสาวจรัสศรี
17. นางสาวทัศณา
18. พันจ่าเอกราชันย์
19. นายเผด็จ
20. นางสาวปานัดฌา
21. นายปภาวิชญ์
22. นางสาวยุวดี
23. นายอภิชัย
24. นายวิรัช
25. นายเจริญ
26. นายฐกร
27. นางไพรินทร์
28. นางสาวสุพินดา
29. นายวิรชาติ
30. นายปรีชา
31. นางสาวอรพิน
32. นายบุญเลิศ
33. พ.อ.สุรพัศม์
34. นายสมนึก

รักพานิชมณี
รักพานิชมณี
วรกี
ตัณฑโอภาส
เดชะรัฐ
ชูวาพิทักษ์
วัจนะรัตน์
ชูประดิษฐ์
แตงจุด
วงษ์จักร
ทองพิจิตร
พัสถาน
อุ่นโอสถ
มิตรประกอบโชค
มานะโรจน์กิจ
ชังชั่ว
มาขา
โฆสิทธิรัตน์
นุ้ยปรี
ไทยเศรษฐ์
บุษวะดี
แก้วผ่องศรี
โพธิ์เจริญ
ฉายาประเสริฐ
โอมณี
กาญจน์จิรเดช
กันทะวงษ์
สัตยพงศ์
พรมต๊ะ
การัก
ขัดผาบ
วงษ์ญาติ
นาชัยรุ่งรัศมี
สร้อยวิชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
(แทน) นายอาเภอหนองขาหย่าง
(แทน) นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ประมงจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สถิติจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
/35. นางศรีสุดา...

-235. นางศรีสุดา
36. นางขวัญใจ
37. นางสาวอุทัยวรรณ
38. นางมาลี
39. นายกิจจา
40. นายมีกิจ
41. พ.อ.วสันต์
42. นางสาวนิศากานต์
43. นายนิพนธ์
44. นางสาวมยุเรศ

เถาเมืองใจ
วะราหะ
ศรีสุภรณ์รจนา
นคราวัฒน์
จงเป็นสุขเลิศ
ชูเกลี้ยง
มั่นสุ่ม
สุพรรณกุล
บูรณะเรศน์
เศวตมาลย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ Webex
1. สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
4. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
6. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
7. สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
9. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
10. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
11. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
12. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
13. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
14. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
15. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
16. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
17. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
18. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
19. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
20. โรงพยาบาลอุทัยธานี
21. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
22. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
23. สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
24. สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
25. สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
26. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
27. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.พัฒนา ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
/28. สานักงานบังคับคดี…

-328. สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
30. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
31. ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
32. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
33. สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
34. สถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
35. สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
36. สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
37. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
38. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
39. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
40. สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
41. สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี
42. สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
43. ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี
44. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
45. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
46. สานักงานการประปาภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
47. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
48. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
49. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
50. สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภาณุมาศ
มากบุญ
จ่าจังหวัดอุทัยธานี
2. นายประสาน
ทองสุขมาก
ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี
3. นางพิชญ์สินี
สัมมานุช
เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี
4. นายสันต์
กองสมบัติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5. นางสาวศิริวัฒน์
โตวิจารณ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวดาวสรรค์ อภิศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
7. นางณชญาภา
เห็นเจริญสุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
8. นางวารี
งามดีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
/2) นางปิติมา…

-42) นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
2. (สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่ข้าราชการเกษียณ จานวน 19 ราย เป็น หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 13 ราย
นายอาเภอ จานวน 2 ราย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 ราย
มีผู้มารับ จานวน 14 ราย
1. นายบุญเลิศ
วงษ์ญาติ
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
2. นายอภิชัย
โพธิ์เจริญ
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
3. นางสาวยุวดี
แก้วผ่องศรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
4. พันจ่าเอก ราชันย์
โฆสิทธิรัตน์
นายอาเภอห้วยคต
5. นายชุติยันต์
วัจนะรัตน์
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
6. นายปรีชา
การัก
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
7. นายประเวศ
วรางกูร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
8. พล.ต.ต.พันธุ์เทพ
ถึงทรัพย์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
9. นายมีกิจ
ชูเกลี้ยง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
10. นายฐกร
กาญจน์จิรเดช ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
11. นางนภัสชนน์
นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
12. จ.ส.ต.ดารงฤทธิ์
เนียมทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
13. นางจุฑารัตน์
เพิ่มน้าทิพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
14. นางสุรีรัตน์
ดียิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ไม่สามารถมารับได้ จานวน 5 ราย
1. นายนุภาษ
สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2. นางสมพร
ขันติโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
3. นายสมพจน์
สารภูษิตสันต์ นายอาเภอหนองฉาง
4. นายธงชัย
ชินชูศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง
5. นางตถาพร
สิทธิสมาน
ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
3. (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จานวน 7 ราย
4. (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจาปี 2564 จานวน 2 แห่ง
5. (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุทัยธานี โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จานวน 2 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ด้วยท่านวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจังหวัดอ่างทอง เนื่องจาก
ท่านสุขภาพไม่ดีและเป็นคนจังหวัดอ่างทอง จึงอยากกลับมาทางานปีสุดท้ายที่บ้านเกิด ผมจึงต้อง
ย้ายมาจังหวัดอุทัยธานี ผมเป็นคนจังหวัดกาแพงเพชร มาเรียนหนังสือที่จังหวัดนครสวรรค์เรียนถึงม.ต้น
ม.ปลายที่กรุงเทพมหานคร เรียนมหาวิทยาลัย และเข้าทางาน ส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้
/เป็นปลัดอาเภอครั้งแรก…

-5เป็นปลัดอาเภอครั้งแรกที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื่องจากนายกเหล่ากาชาดเป็นคนจังหวัดตรัง
ผมจึงอยู่ที่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2 ปี กว่า และเป็นเลขานุการหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
สมัยนั้นคือ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ปีกว่า และย้ายตามท่านยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 11 เดือน แล้วย้ายมาอยู่ส่วนกลาง ตามท่านยงยุทธฯ เป็น รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมที่ดินและปลัดกระทรวงเมื่อท่านยงยุทธฯ เกษียณอายุราชการผมก็ทางาน
อยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ สานักนโยบายและแผน และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อปี 2554 และได้แต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2558 1 ปี
แล้วย้ายตามผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ปี แล้ว
ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 9 เดือน แล้วได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทองไม่ถึงปี ก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับชาวจังหวัด
อุทัยธานี ผ่ านอุทัยธานีตลอด มาได้ 1 สัปดาห์ ได้ลงพื้นที่หลายอาเภอแล้ว นโยบายหลักคือ
ยึดนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดิม การประชุมขอให้
เป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ ส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ขอเป็นการลงพื้นที่
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด - เป็ น คนจังหวัดตรัง ไม่เคยเข้ามาเที่ยวอุทัยธานี ได้มาทราบว่าอุทัยธานีมี ของดีห ลาย
อย่ า ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว มี ผ้ า พื้ น เมื อ งดั ง มี ช าติ พั น ธุ์ ด้ ว ย อนาคตจะพาเพื่ อ น ๆ และ
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทัยธานีและรวมเงินเพื่อซื้อสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในนามของ
กาชาดจังหวัดและคงจะได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน ช่วยสนับสนุนการทางานของ
กาชาดเป็นอย่างดี และจะได้รู้จักกันในโอกาสที่ลง พื้ น ที่ ช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประช าช น หากมี
ข้อแนะนาประการใดขอให้แนะนาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 7/๒๕64 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นารายงานการประชุม (จานวน 12 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว311
ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 1) พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสานักงาน
กาหนดการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
จังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เริ่มเวลา 08.00 น. ข้าราชการพลเรือน ทหาร
ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน
/พร้อมกัน…

-6พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงาน/อาเภอ/องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
หน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
: ชุดครีมแดง
- สมาชิกเหล่ากาชาด
: ชุดกาชาด
- ภาคเอกชน
: เครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน
: ชุดสุภาพ
2) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2564
กาหนดการพิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อาเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน
- จิตอาสาพระราชทาน
: ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน
: ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
3. พิ ธีจุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณลานสุพรรณิการ์ อาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี เวลา 19.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
3) วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
กาหนดการพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
พิธีวางพวงมาลา เวลา 08.00 น. - ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
- ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีชมพู
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน
- จิตอาสาพระราชทาน
: ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน
: ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีชมพู
/4) ตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร…

-74) ตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างตัวชี้วัดของ
สานัก ก.พ.ร.ประจาปีงบประมาณ 2565
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด - จังหวัดอุทัยธานีมีตัวชี้วัดที่ลงนามกับ ก.พ.ร.จานวน 6 ตัว แบ่งเป็น 2 ส่วน องค์ประกอบที่ 1
อุทัยธานี
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base) : น้าหนักร้อยละ 70
มีทั้ง 4 ตัว ดังนี้
1. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผู้รับผิดชอบหลัก สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ค่าน้าหนัก 20 จังหวัดอุทัยธานีผ่านเกณฑ์ขั้นสูง ค่าเป้าหมายจังหวัด
อุทัยธานีได้เกินกว่าที่ ก.พร.กาหนด
2. ผลการดาเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปลาสวาย) ค่าหนัก 20
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นสูง
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ค่าน้าหนัก 15 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานหลัก ผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นสูง
4. คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น แม่น้าสะแกกรัง ค่าน้าหนัก 15
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพหลัก ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) : น้าหนัก
ร้อยละ 30 มี 2 ตัว ดังนี้
1. การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ร่วมกัน
ดาเนินการ ค่าน้าหนัก 15 คะแนน จังหวัดอุทัยธานีมีผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์ขั้นสูง
2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ (PMQA 4.0) ค่าน้าหนัก
15 คะแนน ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ขั้นสูง
สรุป จังหวัดอุทัยธานีผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
คลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภาพรวมจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 กันยายน 2564
- งบประจา 1,423.347 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,259.984 ล้านบาท คิดเป็น 88.52%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 72
- งบลงทุน 2,477.093 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,197.371 ล้านบาท คิดเป็น 88.71%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 50
- ภาพรวม 3,900.440 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 3,457.356 ล้านบาท คิดเป็น 88.64%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 69
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายประจา ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
/4. สานักงานสวัสดิการ…

มติที่ประชุม

-84. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
7. สานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
8. สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
9. สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจังหวัดอุทัยธานี
10. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ต่ากว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
1. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4. ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
5. สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
6. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7. โครงการชลประทานอุทัยธานี
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 งบยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 17 กันยายน 2564)
- งบประจา 16.170 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 13.946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.25%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 15
- งบลงทุน 180.723 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 180.679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 6
- ภาพรวม 196.893 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 194.625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.85%
ลาดับผลการใช้จ่ายอยู่ที่ 2
- ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 กันยายน 2564
รับจัดสรรงบประมาณ 405.887 ล้านบาท ใช้จ่าย 382.169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.16%
กระทรวงการคลัง อนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการ
ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVID-19
Antigen test self-test) “มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) กาหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” ส่วนราชการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม
ประหยั ด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่ว นราชการดาเนินการควบคุมให้ มีการเบิกจ่าย
ชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานจริง จัดให้มีการติดตามการคัดกรอง
ด้วยชุดตรวจ ATK และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
/ประธาน...

ประธาน

มติที่ประชุม

-9- งานพิธี 1 ตุลาคม 2564 หน่วยงานละ 1 คน , 13 ตุลาคม 2564 , 23 ตุลาคม 2564
ขอให้ส่วนราชการได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคน่า COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเรื่องตัวชี้วัด ต้องขอขอบคุณส่วนราชการที่ร่วมด้วยช่วยกัน
2564 ขอให้รักษาดาเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการดาเนินงานจนผ่านทุกตัว ผลการเบิกจ่าย
ฝากทุกส่วนราชการขอให้ดาเนินการล่วงหน้าภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 ดาเนินการต่อ
ให้เรียบร้อย เตรียมการโครงการไว้ให้พร้อม การกันเงินขอให้ติดตามด้วย
รับทราบ

3.3 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนกันยายน 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี - ผลการปฏิบัติงานศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือน
กันยายน 2564 (จิตอาสาพัฒนา , จิตอาสาภัยพิบัติ , จิตอาสาเฉพาะกิจ , บรรยายขยายผล ) ยอดรวม
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 13 ครั้ง จานวน 193 คน
อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 75 ครั้ง จานวน 595 คน
อาเภอทัพทัน จานวน 68 ครั้ง จานวน 500 คน
อาเภอหนองขาหย่าง จานวน 32 ครั้ง จานวน 514 คน
อาเภอหนองฉาง จานวน 42 ครั้ง จานวน 442 คน
อาเภอบ้านไร่ จานวน 20 ครั้ง จานวน 370 คน
อาเภอสว่างอารมณ์ จานวน 35 ครั้ง จานวน 639 คน
อาเภอลานสัก จานวน 26 ครั้ง จานวน 469 คน
อาเภอห้วยคต จานวน 18 ครั้ง จานวน 226 คน
- สรุปยอดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศอ.จอส.พระราชทาน จว.อน.
จิตอาสาพัฒนา 245 ครั้ง 2,677 คน
จิตอาสาภัยพิบัติ 84 ครั้ง 1,271 คน
จิตอาสาเฉพาะกิจ - ครั้ง - คน
บรรยายขยายผล - ครั้ง - คน
รวม 329 ครั้ง 3,948 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข - ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
จังหวัดอุทัยธานี 232,278,968 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 380,625 ราย เสียชีวิตสะสม 4,757,346 ราย
เสียชีวิตวันเดียว 5,961 ราย คิดเป็นผู้เสียชีวิตร้อยละ 2.05% ผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด 5 ประเทศ
คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิน สหราชอาณาจักร รัสเซีย สาหรับในทวีปเอเชียสูงสุดคือ อินเดีย
อินโดนีเซียน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และประเทศไทย อยู่ในลาดับที่ 6 ของเอเชียและอยู่ใน
ลาดับที่ 28 ของโลก อัตราป่วยในประชากรที่ 1 ล้านคน : 22,304 ราย อัตราตาย 232 :
1,000,000 สาหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 12,353 ราย ผู้ปว่ ย
สาหรับผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรายใหม่และสะสม วันที่ 1 เม.ย.64 – 26 ก.ย. 64
/กรุงเทพมหานคร...

มติที่ประชุม

- 10 กรุงเทพมหานคร 343,431 ราย สมุทรปราการ 100,771 ราย สมุทรสาคร 85,561 ราย
ชลบุรี 79,524 ราย เรือนจาพิเศษ 65,955 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 10,833 ราย เสียชีวิต 165 ราย
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 6,913 ราย เสียชีวิต 94 ราย
จังหวัดพิจิตร ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 4,141 ราย เสียชีวิต 57 ราย
จังหวัดอุทัยธานี ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,285 ราย เสียชีวิต 29 ราย
จังหวัดชัยนาท ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,269 ราย เสียชีวิต 32 ราย
สถานการณ์ (COVID - 19) จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ วันที่ 26 กันยายน 2564 จานวน 5 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จานวน 462 ราย ติดเชื้อจากนอกจังหวัดสะสม 2,366 ราย สะสมตั้งแต่
เมษายน 2564 รวม 3,285 ราย ยังรักษาอยู่ 114 ราย รักษาหาย 3,142 ราย เสียชีวิต 29 ราย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจทั้งหมด 105 ราย พบเชื้อ 5 ราย ไม่พบเชื้อ 100 ราย
- สรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีน (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่
26 กันยายน 2564 ฉีดไปแล้ว 176,354 โดส เข็มที่ 1 114,064 ราย เข็มที่ 2 62,290 ราย
ภายหลังรับวัคซีนจะมีอาการปวดเมื่อยกล้าเนื้อและปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน อุทัยธานีฉีดไขว้คือ
เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตราเซเนกา
รับทราบ

ผู้อานวยการ
- อาเภอเมืองเร่งฉีดในกลุ่ม 608 ไม่เกินร้อยละ 50 ของเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวง
โรงพยาบาลอุทัยธานี สาธารณสุข มีบางส่วนที่ไม่ยินดีฉีดวัคซีนเนื่องจากจองฉีดวัคซีนมอโดน่ากรณีที่ประชาชนกลัว
การฉีดวัคซีนขณะใช้กลยุทธเชิงรุกเข้าไปฉีดในระดับ รพสต. ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน

จะปรึ ก ษากั น ในรายละเอี ย ดในการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการฉีดวัคซีนวางแผนให้ดีในเรื่องของการปรับแผน การ
เปลี่ยนแผนการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทราบล่วงหน้า เน้นย้าทุกส่วน
ราชการดาเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ขอให้กาชับบุคลากรใน
หน่วยงาน เน้นย้าการใส่หน้ากาก หากมีกิจกรรมต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือไปในที่เสี่ยงต้องใส่
หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ
เรื่องตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2565 ขอให้ดาเนินการให้ผ่านเหมือนปี 2564 ฝากทุกส่วนราชการ
เมื่อดาเนินการแล้ว หากต้องรายงานขอให้รายงานด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
ผู้แทนผู้อานวยการ
- อ่างเก็บน้าทับเสลา ความจุ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า
โครงการชลประทานจังหวัด 63.34 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32.40
อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้ว ความจุ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 22.40 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 40.60
/แก้มลิง...

มติที่ประชุม

- 11 แก้มลิง ความจุ 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 18.41 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 82.78
เขื่อนวังร่มเกล้า ความจุ 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 3.62 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 78.02
สรุป รวมความจุแหล่งน้าชลประทาน 238.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้า 88.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
รับทราบ

3.6 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้อานวยการ
1) คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดอุทัยธานีช่วงเดือนตุลาคม 2564
สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สภาวะอากาศทั่วไป : บริเวณจังหวัดอุทัยธานีจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยมีฝนคะนอง
ร้ อยละ 60-80 ของพื้ นที่กับมีฝนตกหนั กถึงหนักมากบางวัน ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ดสภาวะน้ าท่วม
ฉับพลันและน้าป่าไหลหลากรวมทั้งน้าล้นตลิ่ งในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับยังคงมี
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือ
เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
สรุป การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนตุลาคม 2564 บริเวณจังหวัดอุทัยธานีปริมาณฝนรวมจะ
ใกล้เคียงค่าปกติส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้ อควรระวั ง ในเดื อนตุ ลาคม 2564 มั กจะมี พายุ หมุ นเขตร้ อนเคลื่ อนตั วบริ เวณทะเลจี นใต้
ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น ทาให้บริเวณจังหวัด
อุทัยธานีมีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนกันยายน 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
หัวหน้าสานักงาน
- สรุปรายงานเหตุวาตภัย ประจาเดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหาย 2 อาเภอ 2 ตาบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน
จังหวัดอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณของตนเอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
อาเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 2 ก.ย. 2564 ตาบลสะแกกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง
อาเภอหนองขาหย่าง วันที่ 19 ก.ย. 2564 ตาบลหนองขาหย่าง หมู่ที่ 4 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง คอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วน 1 แห่ง
- สรุปรายงานเหตุอัคคีภัย ประจาเดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 21 ก.ย. 2564 ตาบลน้าซึม หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน
จานวน 1 หลัง รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.8 สรุปผลการอนุญาตให้ใช้…

- 12 3.8 สรุปผลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
ผอ.สนง.ทรัพยากร - การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ปรากฏว่า ส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต โดยให้เร่งรัดให้ดาเนินการ
จังหวัดอุทัยธานี ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กล่าวคือ ให้ส่วนราชการใด ๆ เข้าทาประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์พร้อมจัดทาภาพถ่ายทางอากาศ
(Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขปภายใน 180 วัน (สิ้นสุดการยื่นคาขอ
วันที่ 19 ธันวาคม 2563)
มติครม.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องขอขยายเวลาในการยื่นคาขออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐมายื่นคาขอภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติให้ขยายเวลา (สิ้นสุด
การยื่นคาขอวันที่ 7 กันยายน 2564
ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนด 120 วัน ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐใด เข้าทาประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใดฝ่าฝืนให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จังหวัดอุทัยธานี ยื่นคาขอมติ ครม.23 มิถุนายน 2563 มี 10 กระทรวงยื่นคาขอ 368
คาขอ 23 ส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
จังหวัดอุทัยธานียื่นคาขอมติ ครม.23 มิถุนายนและตามมติ ครม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ตามมาตรา 4(1) แห่ง พรบ.ป่าไม้ฯ 2484 133 คาขอ 12 กระทรวง 21 ส่วนราชการ
หากมีข้อสงสัยเรื่องพื้นที่อยู่ที่ไหน กรณีหน่วยงานราชการใด ไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือพื้นที่ปาไม้พุทธศักราช 2484 ขอให้หน่วยงานของจัดพิกัด GPS ในระบบ UTM
รอบแปลงพื้น ที่ขออนุญาต ให้ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีตรวจสอบว่า อยู่ในป่าชนิดใดโดยประสาน
โดยตรงได้ที่ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ตรงขามโรงพยาบาลอุทัยธานี
1. นายทินกร พิริยโยธา ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 0909149470
2. นายสุพจน์ ดาวดึงส์ นักจัดการงานทั่วไป 0897061878
มติที่ประชุม
รับทราบ

อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

3.9 1) Ebook อัตลักษณ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- จังหวัดอุทัยธานี โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอมือของจังหวัดอุทัยธานี สู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนา
และยกระดับ เพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยนาลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์มา
ออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดแฟชั่นที่สมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส
“นาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชน”
สนใจเยี่ยมชมผลงานได้ที่ E-Book “ภูษาหัตถศิลป์ ถิ่นอุทัย” หรือสนใจผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอมือสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอมือซึ่งสามารถค้นหาสถานที่ตาม OR code
/2) ประชาสัมพันธ์...

มติที่ประชุม

- 13 2) ประชาสัมพันธ์ Best practice โครงการ Opoai C นวัตกรรมการเกษตร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีดาเนินโครงการ “แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community : OPOAI-C) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อยอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้เกิดโรงสกัดสารต้นแบบ
ที่ ต าบลห้ ว ยคต อ าเภอห้ ว ยคต จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดยน าวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรเหลื อ ใช้ ม า
สร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ดังนี้
1. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด
- สารสกัดจากสับปะรด (Pineapple Extract) จากเนื้อติดเปลือกสับปะรดและได้รับการ
รับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.)
- Face Cream ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดสับปะรด
2. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
- สารสกัดจากข้าว (Rice Extract) จากสารสกัดปลายข้าว ได้รับการรับรองจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.)
- Eye Gel ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดปลายข้าว
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.10 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนกันยายน 2564 นาเสนอ
โดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
เลิกประชุมฯ เวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางวารี งามดีเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยยศ วิทยา)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

