ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 10/๒๕62
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
วาระกอนประชุม
1. มอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจําป 2562 คือ นางวันเพ็ญ เสรีพงษ ตําแหนงครูโรงเรียนวัดหนองยาง อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี)
2. ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. พลตํารวจตรีพันธุเทพ ถึงทรัพย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
2. นายปรารถนา ประสงคดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
3. นายชัยยศ ประสมทอง ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค
4. นายสมเจตน กาหล ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
5. นางไพรินทร กันทะวงษ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
6. นางสาวกิตติมา รุจนกุล จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
7. นางสาวถนอมสิน อินทสาร สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กลุมงานสงเสริมแรงงานสัมพันธ
สํานักงานแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
8. นางกันยรัตน จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ประสังคมจังหวัดบึงกาฬ
9. จ.อ.นภพล กันยะมูล ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก
10. นายมานะ ตนนา ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จ.พิษณุโลก
11. นางสุรีรัตน ดียิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
12. นางนวลอนงค คงดํา สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ)
สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
/3. แตงตั้งที่ปรึกษา...

-213. นายรณชัย ทัดชอมวง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
14. นางสุชารัตน แสงอรุณ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสุโขทัย
3. สํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.ภาคประชาชน) ชุดที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบดวย
1. ดานสังคม
จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวชนากานต นิลกนิษฐ
2. ดานเศรษฐกิจ จํานวน 1 คน ไดแก นายสราวุธ สงวนเผา
3. ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน ไดแก นายสําเริง โพธิ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 9/๒๕62 เมื่อวันที่ 25 กันยาน 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 15 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว5130 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2562 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
21 ตุลาคม 2562 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 - นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนกันยายน 2562 นําเสนอโดยวีดีทัศน
(สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดอุทัยธานี)
3.2 - พิธีนอมรําลึกเนื่องวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในวันจันทรที่
25 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
3.3 - สถานการณการใหความชวยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยแลง/ฝนทิ้งชวงดานการเกษตร
ป 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)
3.4 - รายงานสถานการณน้ําจังหวัดอุทัยธานี
(โครงการชลประทานอุทัยธานี)
3.5 - รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี)
3.6 - รายงานสถานการณไขเลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
3.7 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลใชบังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี)
3.8 - อุทัยใบไมเปลี่ยนเมือง
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
/3.9 1) เชิญรวมพิธีเปด...

-33.9 1) เชิญรวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก นักกีฬาภาค 2 อุทัยธานีเกมส
2) ขอความรวมมือแตงกายเสื้ออุทัยธานีเกมสทุกวันพุธ
(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศจังหวัดอุทยั ธานี
3.10 - รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบที่สําคัญ
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
(รายงานโดยเอกสาร)
3.11 - 1) แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2562
2) กิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2562
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
3.12 - โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(สํานักงานการปศุสตั วจงั หวัดอุทยั ธานี)
3.13 - ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานสถิติจังหวัดอุทยั ธานี)
3.14 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.15 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
3.16 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทยั ธานี)
3.17 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
3.18 - รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 กันยายน 2562 - 20 ตุลาคม 2562
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทยั ธานี)
3.19 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทยั ธานี)
3.20 - ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2562
(องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น (ถามี)
1. ปนชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 (ปนไปดวยใจ ที่แบงปน) จังหวัดอุทัยธานี
(ชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี)

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

