ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
พิธกี ารก่อนระเบียบวาระ
1. (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดอุทยั ธานี)
- มอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตําบล และ “อําเภอสะอาด” ระดับจังหวัด
2. (หอการค้าจังหวัดอุทยั ธานี)
- มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปราม
ยาเสพติดในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ส.ต.ต.วีรชัย มงคลไทย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
1. นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองขาหย่าง
2. นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอําเภอลานสัก
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอห้วยคต
3. นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียน นายอําเภอห้วยคต
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหนองโคน จังหวัดสระบุรี
4. นายณรงค์ เทพรัตน์ นายอําเภอหนองขาหย่าง
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
5. ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอําเภอสว่างอารมณ์
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
6. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี
7. นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
8. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
9. นายชํานาญ แตงจุด หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการ)
10. นายมาโนช ชาวสวน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ส่วนแผนงาน สํานักงานทางหลวงที่ 3
11. นายสุรพงษ์ ธนสังข์นุชิต ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานัก สํานักบริหารสนับสนุนโดยรัฐ
12. นายจักราวุธ เพชร์แก้ว สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร
/ระเบียบ…

-2ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครัง้ ที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีได้นํารายงานการประชุม (จํานวน 10 หน้า) ลงเว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว343 ลงวันที่
16 ตุลาคม 2560 แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ http://www.uthaithani.go.th
แล้ว หน่วยงานใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
25 ตุลาคม 2560 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพือ่ ทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนตุลาคม 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน์
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
3.3 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง สืบเนือ่ ง
4.1 (สํานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี)
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่สําคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
5.1 (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพือ่ ทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.2 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดอุทยั ธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2560 - 21 ตุลาคม 2560
6.3 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.4 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี)
- สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.5 (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทยั ธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
6.6 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนกันยายน 2560
/6.7 (สํานักงาน…

-36.7 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยั ธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.8 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอุทยั ธานี)
- จดหมายข่าว พม.อุทัยธานี ประจําเดือนตุลาคม 2560
6.9 (สํานักงานสถิตจิ ังหวัดอุทยั ธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานสถิตจิ ังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
6.10 (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทยั ธานี)
1. ประชาสัมพันธ์ “เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ครั้งใด ให้มองหาสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK”
2. ประชาสัมพันธ์ “งานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 7”
6.11 (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
6.12 (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทยั ธานี)
- ข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ ประจําจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2560
6.13 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1)
- ข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ประจําเดือนตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรือ่ งอื่น (ถ้ามี)

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

