ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 1/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
1. (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
1) มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติผูเปนแบบอยางที่ดีดานวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต”
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 10 ราย
2. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายอาคม ชุมธิ ประมงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ประมงจังหวัดสระแกว
2. นางสาวยุวดี แกวผองศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงหบุรี
3. นายวัฒนะ สัตยวงศทิพย สหกรณจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดสิงหบุรี
4. นายสุวิทย เถื่อนนอย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานวิชาการโยธา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
5. นายณรงคฤทธิ์ นุปง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ฝายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน
6. นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร
7. นายปริญญา วรธํารง ขนสงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมยานยนต
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 12/๒๕62 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว12 ลงวันที่
16 มกราคม 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
20 มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
/ระเบียบวาระที่ 3 ...

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
- การเสนอปญหาที่สําคัญของจังหวัดและแนวทางการแกไขเพื่อประมวลเปนภาพรวมของจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพื่อทราบ
4.1 1) จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
ณ อาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
2) สรุปผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นทีอ่ ันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
3) การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
- สรุปขอมูลภาพรวมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
4.2 1) การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลง ตามมติ ครม. วันที่ 15 ตุลาคม 2562
2) ความกาวหนาการดําเนินงาน จังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี/สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
4.3 1) รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
2) รายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019
3) ผลการดําเนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธุและการจัดบริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี)
4.4 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
4.5 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
4.6 - รายงานสภาพสิ่งแวดลอม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2563
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
4.8 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
4.9 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนมกราคม 2563 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
(รายงานโดยเอกสาร)
4.10 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2563
2) กิจกรรมประจําเดือนมกราคม 2563
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
4.11 - โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมีนาคม 2563
(ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
4.12 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนมกราคม 2563
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
/3.13 - ขาวประชาสัมพันธ…

-34.13 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
4.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
4.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
4.16 - ประชาสัมพันธหนังสือ 150 ป ชาติกาล พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต บุคคลสําคัญของโลก
สาขาสันติภาพ
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
4.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทยั ธานี)
4.18 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
4.19 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
4.20 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอุทัยธานี)
4.21 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น (ถามี)

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

