ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 8 /๒๕64
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
………………………………………………….
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
2) นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งเดิม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
2. (สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่ข้าราชการเกษียณ จานวน 19 ราย เป็น หัวหน้าส่วนราชการ จานวน 13 ราย
นายอาเภอ จานวน 2 ราย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 ราย
1. นายบุญเลิศ
วงษ์ญาติ
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
2. นายนุภาษ
สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
3. นายอภิชัย
โพธิ์เจริญ
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
4. นางสาวยุวดี
แก้วผ่องศรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
5. พันจ่าเอก ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์
นายอาเภอห้วยคต
6. นายสมพจน์
สารภูษิตสันต์ นายอาเภอหนองฉาง
7. นายชุติยันต์
วัจนะรัตน์
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
8. นางสมพร
ขันติโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
9. นายปรีชา
การัก
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
10. นายประเวศ
วรางกูร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
11. พล.ต.ต.พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
12. นายมีกิจ
ชูเกลี้ยง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
13. นายฐกร
กาญจน์จิรเดช ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
14. นางนภัสชนน์
นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
15. นางตถาพร
สิทธิสมาน
ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
16. นายธงชัย
ชินชูศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง
17. จ.ส.ต.ดารงฤทธิ์ เนียมทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
18. นางจุฑารัตน์
เพิ่มน้าทิพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
19. นางสุรีรัตน์
ดียิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี
3. (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จานวน 7 ราย
4. (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจาปี 2564 จานวน 2 แห่ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2 ...

-2ระเบียบวาระที่ 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
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 1) พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
2) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2564
3) วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) .
4) ตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างตัวชี้วัดของ
สานัก ก.พ.ร.ประจาปีงบประมาณ 2565
(สานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบที่สาคัญ
(สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.3 สรุปผลการดาเนินงานของจิตอาสาพระราชทานประจาเดือนกันยายน 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
3.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
3.5 รายงานสถานการณ์น้าจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.6 รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.7 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนกันยายน 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.8 1. สรุปผลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2. รายงานผลการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)
3.9 1) Ebook อัตลักษณ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
2) ประชาสัมพันธ์ Best practice โครงการ Opoai C นวัตกรรมการเกษตร
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
/3.10 นาเสนอผลการปฏิบัติงาน…

-33.10 นาเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุทัยธานีประจาเดือนกันยายน 2564 นาเสนอโดยวีดีทัศน์
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
-

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

