ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 11/๒๕60
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
พิธีการกอนระเบียบวาระ
1. (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- การจัดงานวันโลกรําลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจําป 2560
2. (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดี
มีคุณธรรม ประจําป 2560 จํานวน 2 คน ไดแก
1) นางปราณี ตันวานิช ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บานโปงเกง สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
2) นางสาวนิตยา เสลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
- ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
นายสมศักดิ์ จิตตรีพรต ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 11 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว372 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทยั ธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนตุลาคม 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
3.3 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี)
- ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่น พ.ศ. 2560
3.4 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี)
- โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่สําคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดธานี ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.2 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
- สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.3 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- วารสาร ลด หยุด ภัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.4 (สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2560
6.5 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ เดือนพฤศจิกายน 2560
6.6 (สํานักงานสถิติจงั หวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนพฤศจิกายน 2560
6.7 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธเดือนพฤศจิกายน 2560
6.8 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.9 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.10 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
1) ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
2) ประชาสัมพันธการจําหนายกระเชาผลิตภัณฑ OTOP เนื่องในเทศกาลปใหม
6.11 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560
6.12 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.13 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี

/6.14 (สํานักงาน…

-36.14 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานเกษตรและสหกรณ ประจําจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2560
6.15 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
1) ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
2) แจงเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทจากเดิม 056-520713 เปน 056-511703
6.16 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
- โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบานโกรกลึก หมูที่ 9 ตําบลน้ํารอบ
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
6.17 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจงั หวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถามี)

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

