ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 1/๒๕61
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
2. นายรวม อนุเครือ สรรพสามิตพื้นทีอ่ ุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
3. นายเอกพงษ บุญมา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท
4. นายจิรวุฒิ ศิริรัตน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอํานาจเจริญ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว239 ลงวันที่
17 มกราคม 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
22 มกราคม 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทยั ธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนธันวาคม 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
3.3 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3.4 (กอ.รมน.จว.อน)
- การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
3.5 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี/สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทยั ธานี)
- มิติใหมการบูรณาการรวมพาณิชย-เกษตร
3.6 (หนวยงานรวมบูรณาการ)
- โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 24-28 มกราคม 2561 ณ บริเวณ Alive Park Hall ศูนยการคาฟวเจอรพารค
รังสิต จังหวัดปทุมธานี
/3.8 (หนวยงาน...

-23.7 (สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี)
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวในประเทศไทย
3.8 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดอุทยั ธานี)
- การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่สําคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี เกิดภัยวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
- โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
6.2 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
6.3 (สํานักงานสถิติจงั หวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนมกราคม 2561
6.4 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนมกราคม 2561
6.5 (สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เดือนมกราคม 2561
6.6 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2561
6.7 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประกันสังคม เรื่อง ขอความรวมมือชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment)
6.8 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.9 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
6.10 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2560 - 21 มกราคม 2561
6.11 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2561
/6.12 (สํานักงาน...

-36.12 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจงั หวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2561
6.13 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถามี)

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

