ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 4/๒๕63
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชฏาแกรนฮอลล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
1. มอบโลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคลังปญญาผูสูงอายุและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 9 ราย
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
2. มอบปายการจัดตั้งชมรม/ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 12 แหง
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
3. มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จํานวน 25 ผลิตภัณฑ
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
4. มอบประกาศนียบัตร การทําคุณประโยชนดานพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แก
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 1 ราย
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
5. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายจุมพล สุโขยะชัย อัยการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร)
2. นายสกล กมลรัตนกุล อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 (จังหวัดศรีสะเกษ)
3. นายพรอมพล เชาวลิต อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายชุติยันต วัจนะรัตน พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
5. นางสาวมาริสา ลีลาพัฒน นายอําเภอลานสัก
ตําแหนงเดิม นายอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
6. นางสาวสุนียรัตน ภูขํา นายอําเภอบานไร
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
7. นายนวพล นวกุลพันธ นายอําเภอสวางอารมณ
ตําแหนงเดิม ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) ที่ทําการปกครองอําเภอหวยคต
8. นายอาคม ศรีสุพัฒนะกุล โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการสวนพัสดุภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่ 1
9. นายคณิต รัตนวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ กลุมงานวนวัฒนวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ระเบียบวาระที่ 1 …

-2ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 3/๒๕63 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 8 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว131
ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต
http://www.uthaithani.go.th แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอ
แกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ
3.1 1) จัดพิธีวันที่ระลึกคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณมหาราช วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2563
ณ ลานสุพรรณิการ หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เวลา 07.00 น.
2) จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 1) รายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
3.3 - การดําเนินการตอการใชงาน Application “ไทยชนะ”
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.4 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทยั ธานี)
3.5 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.6 - มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
3.7 - พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี)
3.8 การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด
2) ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจําป 2563 (ก.พ.ร.)
3) ITA (ปปช.)
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.9 - โรคใบดางมันสําปะหลัง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี)
3.10 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนมิถุนายน 2563 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
/(รายงานโดยเอกสาร...

-3(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 - รายงานผลการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป 2563
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.13 1) ความกาวหนาการดําเนินโครงการ “เกษตรอินทรีย วิถีอุทัย”
2) ขาวประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําจังหวัดอุทัยธานี
เดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
3.14 - การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในชวงฤดูแลง
(สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี)
3.15 1) เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
2) โครงการ “พัฒนาแนวทางลดกาซเรือนกระจกระดับจังหวัด”
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.16 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
(สํานักงานสรรพากรพืน้ ที่อุทัยธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.21 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน 2563
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.22 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2563
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
-

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

