ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 2/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
1. (ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค)
- มอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและผูทําคุณประโยชนดานการจัดหาโลหิต
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 10 หนวยงาน
2. (ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทยั ธานี)
1) มอบประกาศเกียรติคุณบัตรยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิการของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 2 ราย
2) การมอบเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อนอง รักผืนปาหวยขาแขง”
3. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายธีระรัตน วงษจักร ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ทองถิ่นจังหวัดตราด
2. นายวีระเกียรติ สานุทัศน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ
3. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)
4. นายเธียรวิชญ มุสิกกะวงศ ผูอํานวยการศูนยปาไมอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไม สวนยุทธการดานการปองกันและปราบปราม สํานักปองกัน
รักษาปาและควบคุมไฟปา ชวยปฏิบัติราชการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4
สาขานครสวรรค
5. นางกาญจนา บุญญาพงษพันธ ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
4. ขาราชการยายไปดํารงแหนงใหม
1. นายอุทัย สิงหทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ
2. นางไพบูลย พจนรุงวกุล ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี (เดินทางไปแลว)
ยายไปดํารงตําแหนง ธนารักษพื้นที่สิงหบุรี
3. นางกันยารัตน จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี (เดินทางไปแลว)
ยายไปดํารงตําแหนง ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 12 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว42
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต
http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอ
แกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ
3.1 1) จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา วันที่
31 มีนาคม 2563 และวันขาราชการพลเรือน ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี
2) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนเหล็กพรอม
ระบบสงน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) สรุปผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นทีอ่ ันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
4) การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” ในวันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563
เวลา 08.00 น. ณ อาคารสํานักงานเหลากาดจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุทัยธานี)
3.3 1) ความกาวหนาการดําเนินงาน “เกษตรอินทรีย วิถีอุทัย”
2) ความตองการของเกษตรกรที่มีความประสงคขอสนับสนุนการเจาะบอบาลน้ําลึก
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ/สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
3.4 1) รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
2) การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี)
3.5 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.6 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.7 - การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ “เกิดทรัพย เกิดบารมี
ถูกโฉลกราศี มีมงคล” ในวันเสาร-อาทิตย ที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหวยขาแขง
เชษฐศิลปอุทัยธานี
(สํานักงานขนสงจังหวัดอุทัยธานี)
3.8 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
/3.10 - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน…

-33.9 - การจัดงานวันรวมน้ําใจสูกาชาดจังหวัดอุทัยธานี วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
3.10 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมีนาคม 2563
2) กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 1) โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี
2) โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมีนาคม 2563
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
3.13 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.14 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.18 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)

***************

