ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 12/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
- ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายธนิศร วงศปยะสถิตย รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดนครปฐม
2. นายอลงกต วรกี รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดขอนแกน
3. นายปทีป สมบุญพูลพิพัฒน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. พ.ต.อ.ไพสิฐ แกวจรัส ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแมวงก จังหวัดนครสวรรค
5. พ.ต.อ.สุภาพ กาญจนาพร ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองขาหยาง
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการฝายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
6. พ.ต.อ.ทัพธนพล ปรุงประทิน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองฉาง
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแมเปน จังหวัดนครสวรรค
7. พ.ต.อ.ชัชพล สมแกว ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทัพทัน
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรพะวอ จังหวัดตาก
8. พ.ต.อ.อิทธิเดช สุขอิ่มภูมี ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวางอารมณ
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค
9. พ.ต.อ.สมศักดิ์ พานทอง ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหวยคต
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการสืบสวนสถานีตํารวจภูธรบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
10. พ.ต.อ.ณรงค พรเจริญสมบัติ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาบางแกรก
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการสืบสวนสถานีตํารวจภูธรตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี
11. พ.ต.อ.กฤชกนก ดานอุดม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองการุง
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และมีหนังสือสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว503 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
/ระเบียบวาระที่ 3...

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 1) จัดพิธีถวายราชสักการะพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2563
2) จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เนื่องจากเปนวันยุทธหัตถี)
วันที่ 18 มกราคม 2563
3) สรุปผลการดําเนินงานการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
4) การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุทัยธานี
5) ขอใหสวนราชการเสนอปญหาที่สําคัญของจังหวัดและแนวทางการแกไข
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 1) ความกาวหนาการขับเคลื่อนอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย
2) การชวยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภาวะฝนแลงดานพืช ป 2562
3) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว , ถั่วเขียว)
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
3.3 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.4 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.5 - รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
3.6 1) งานวิ่ง สราง สุข เมืองพระชนกจักรี
2) โครงการดวงตาสวางใส ชาวอุทัยเปนสุข
3) หนวยแพทยอาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ
(โรงพยาบาลอุทัยธานี)
3.7 - สํารวจความตองการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร หรือเพื่ออุปโภค-บริโภคเพื่อแกไขปญหา
ภัยแลงที่วิกฤตและเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ.2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.8 - ขอมูลอุบัติเหตุรายใหญ
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.9 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.10 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนธันวาคม 2562 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2562
2) กิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2562
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 - โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมกราคม 2563
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
/3.13 - ประชาสัมพันธขาวสาร…

-33.13 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนธันวาคม 2562
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2562
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2562
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2562
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.17 - ขอบคุณสวนราชการ
(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2562
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทยั ธานี)
3.20 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - 20 ธันวาคม 2562
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
3.21 - ขาวประชาสัมพันธสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
3.22 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2562
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น (ถามี)

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

