ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวั ดและหัวหน้ าส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัยธานี
ครั้งที่ 8/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัย ธานี
………………………………………………….
วาระก่อนประชุม
1. มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณศูนย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริย ะต้นแบบ จานวน 2 แห่ง
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุ ทัย ธานี)
2. 1) มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจาปี 2563 จานวน 4 แห่ง
2) มอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว จานวน 10 แห่ง
3) มอบเกียรติใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจ การ
ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์การจัดทาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จานวน 6 แห่ง
(สานักงานสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานจังหวัดอุทัย ธานี )
3. มอบป้าย “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจากแหล่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน Q” นามาใช้ในการ
ประกอบอาหาร จานวน 3 ราย
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุทัย ธานี)
4. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. พ.อ.สุรพัศม์ นาชัยรุ่งรัศมี รองผู้อานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
มณฑลทหารบกที่ 31
2. นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
3. พันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สานักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตาแหน่งเดิม รองเสนาธิการ สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
4. นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
5. นายอรุณ ตันประเสริฐ ผูอ้ านวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาท
6. นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ สานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
7. นางจันทนา พละทรัพย์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแว่น อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
8. นายบุญเลิศ วงษ์ญาติ สรรพากรพื้นทีจ่ ังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
9. นายกฤษฎ์มณี สาสนะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ (ระดับ 8) สานักงานไปรษณีย์เขต 6
10. พ.ต.อ.ภคิน วรรณศรี ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาบางแกรก จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผกก.(สอบสวน) กลุ่มสอบสวน บก.สส.ภ.6
/ระเบียบวาระที่ ๑...
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะกรมการจังหวั ดและหั วหน้า ส่วนราชการจังหวั ดอุ ทัย ธานี
ครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี ได้นารายงานการประชุ ม (จานวน 15 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวั ดอุทั ยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และมีหนังสือสานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว456
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์
http://www.uthaithani.go.th แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสานักงาน
จังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 1) พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว
ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
2) สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2563 เสนอตัวชี้วัดฯ 2564
3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564
4) การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
5) โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ พัฒนาก้าวไกลไปตามแนวพระราชดาริ
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนตุลาคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัย ธานี)
3.3 1) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา
2) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) สถานการณ์โรคจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจังหวัดอุทัยธานี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุ ทัย ธานี)
3.4 - รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.5 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัย ธานี )
3.6 - พิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง ประจาปี 2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุ ทัยธานี)
3.7 - พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไก่ดิ้น อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ดอุทั ยธานี)
3.8 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบี ยบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.9 - นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดื อนตุ ลาคม 2563 นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวั ดอุทั ยธานี)
/(รายงานโดยเอกสาร)…

-3(รายงานโดยเอกสาร)
3.10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยจังหวั ดอุทั ยธานี )
3.11 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์)
3.12 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานสถิติจังหวัดอุทั ยธานี)
3.13 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัย ธานี)
3.14 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัง หวัดอุทัย ธานี )
3.15 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์จังหวั ดอุทัย ธานี )
3.16 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม 2563
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ดอุ ทัย ธานี)
3.17 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนกันยายน 2563
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ ทัยธานี)
3.18 - ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนตุลาคม2563
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทั ยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
-
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