ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 11/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณบัตร การมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการของ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 3 ราย ไดแก
1. หางหุนสวนจํากัด ชฎาอุทัยธานีทัวร
2. นายวิชัย ปนงาม
3. นายปภาวิชญ บุษวะดี
(ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานี)
2. 1) มอบเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- ประเภทเด็กหรือเยาวชน ไดแก นายเกรียงศักดิ์ อิ่มรัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนการุงวิทยา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
- ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไดแก วงดนตรีปพาทยไทย-มอญ โรงเรียนการุงวิทยาคม
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
2) มอบโลประกาศเกียรติคุณชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวรตัวอยาง และลานธรรม
ลานวิถีไทยตัวอยาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวรตัวอยาง ไดแก วัดอุดมสุข ตําบลบานใหมคลองเคียน
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
- ลานธรรม ลานวิถีไทยตัวอยาง ไดแก วัดทัพคลาย ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
3. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายเธียรสรรค วิริยานุภาพ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร
2. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณรจนา แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
3. นายสงกรานต ชลอศรีทอง ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ตําแหนงเดิม นายชางชลประทานฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเจาพระยา
4. ขาราชการยายไปดํารงแหนงใหม
- นายบุญเกิด รองแกว ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา
/ระเบียบวาระที่ ๑...

-2ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว5724 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 1) การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
1. พิธีทําบุญตักบาตร (ขาวสาร อาหารแหง) ณ บริเวณหาแยกวงเวียนวิทยุ
เวลา 06.30 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
การแตงกาย : - ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดไทยอมรินทร โทนสีเหลือง
- องคกรเอกชน ประชาชน : ชุดผาไทย สุภาพ โทนสีเหลือง
2. พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารเหลากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.00 น. สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคประชาชน
ถวายพานพุมดอกไมของหนวยงาน หนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การแตงกาย : - ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ประธานแมบานมหาดไทย : ชุดสูทดอกแกว
- ภาคเอกชน ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทรหรือชุดไทยจิตรลดา
หรือเสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
2) การจัดกิจกรรมในชวงพระราชพิธเี สด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
3) สรุปผลการดําเนินงานการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
2) ความกาวหนาโครงการประกันรายไดขาว ปาลมน้ํามัน
3) ความกาวหนาโครงการฟนฟูเยียวยาเกษตรภัยแลง
4) การชวยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภาวะฝนแลงดานพืช ป 2562
5) ความกาวหนาโครงการอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
/3.3 - รายงานสถานการณ…

-33.3 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.4 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.5 - รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
- การเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
3.6 - บันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมือโครงการสืบสาน อนุรักษศิลปผาถิ่นไทย
ดํารงไวในแผนดิน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี)
3.7 - การใชกลไกขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
3.8 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
3.9 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
(รายงานโดยเอกสาร)
3.10 - 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2562
2) กิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี)
3.11 - โครงการจิตอาสา
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
3.12 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
3.13 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.17 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
3.18 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)

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

