ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานุถ-ครั้งที่ 7/๒๕61
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นางศุภลักษณ ศรุติรตั นวรกุล แรงงานจังหวัดอุทยั ธานี
ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวอําไพ ศรีเริงหลา สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 6/๒๕61 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว474 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2561 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทยั ธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี)
3.2 การจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 มี 5 พิธี
1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนหาแยกวิทยุ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 06.00 น. ผูรวมพิธพี รอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 06.30 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี เริ่มพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

/พิธีถวายสัตยปฏิญาณ...

-22. พิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ บริเวณลานสุพรรณิการ
เวลา 07.15 น. หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่ และผูเขารวมพิธี ลงทะเบียน ณ บริเวณพิธี
เวลา 07.50 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 08.00 น. - เคารพธงชาติไทย
- เริ่มพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ
เวลา 09.00 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 09.15 น. - ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
- เริ่มพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
4. พิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจําปพุทธศักราช 2561
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
เวลา 14.30 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ มณฑลพิธีวิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี
เวลา 15.00 น. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธี เริ่มพิธี
การแตงกาย : ขาราชการ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - ชุดสีขาวหรือสีครีม
5. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 17.30 น. ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 18.00 น. - เคารพธงชาติ
- ผูแทนหนวยงานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมทอง-พานพุมเงิน)
เวลา 19.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ)
การแตงกาย : ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
/3.3 สรุปผลการดําเนินงาน…

-33.3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทยั ธานี
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.4 สรุปสถานการณวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภยั ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
4.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
5.1 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี)
5.2 1) กําหนดการบําเพ็ญประโยชน ประเภทจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาพระราชทาน
2) โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิม้ ใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
3) กําชับการปฏิบัตงิ านในการอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเปนชนกลุมนอยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
(ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทัยธานี)
5.3 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนสิงหาคม 2561
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
5.4 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี)
5.5 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
5.6 สรุปรายงานสถานการณโรคไขเลือดออก ประจําสัปดาหที่ 28
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
5.7 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.8 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
5.9 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)
5.10 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)
5.11 ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
5.12 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน 2561 - 21 กรกฎาคม 2561
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถามี)

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

