ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ครัง้ ที่ 12/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสะแกกรัง ชัน้ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี
………………………………………………….
พิธีการกอนระเบียบวาระ
1. (สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
- มอบประกาศเกียรติคุณพอตัวอยางจังหวัดอุทัยธานี ป 2560 จํานวน 3 ทาน
1. ร.ต.ประมวล โพธิวัลย จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
2. นายเฉลียว จุลมุสิก จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
3. นายอํานาจ ปจฉิม จากอําเภอสวางอารมณ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นางสาวลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออกหนังสือสําคัญ (นักวิชาการที่ดิน)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ) กรมที่ดิน
2. นางสาวจตุพร พูลแกว ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงาน ป.ป.ช.
3. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท
4. นายรัฐกรณ บกแกว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ
1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพืน้ ที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท วันที่ 8-12 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุทยั ธานี
ครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
(สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี)
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดนํารายงานการประชุม (จํานวน 12 หนา) ลงเว็บไซตจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และมีหนังสือจังหวัดอุทัยธานีที่ อน 0017.3/ว420 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2560 แจงใหทุกสวนราชการตรวจรายงานการประชุมผานเว็บไซต http://www.uthaithani.go.th
แลว หนวยงานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ ขอใหแจงสํานักงานจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่
22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดแลว ปรากฏวา ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เพื่อทราบ
3.1 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทยั ธานี)
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีและรองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 นําเสนอโดยวีดีทัศน
3.2 (สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
/3.3 (สํานักงาน...

-23.3 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดอุทยั ธานี)
- สื่อประชาสัมพันธการตอตานการคามนุษยเพื่อเผยแพรบนเครื่องบิน (INFLIGHT VDO)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ ง
(สํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่สําคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี)
- สรุปผลการดําเนินงานชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง เพื่อทราบ (รายงานโดยเอกสาร)
6.1 (ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี)
- โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
ประจําเดือนมกราคม 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนยเรียนรูตามศาสตร
พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม เทศบาลตําบลทัพทัน บานหนองหญาปลอง หมูที่ 5
ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
6.2 (สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี)
- แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนมกราคม 2561
6.3 (สํานักงานสถิติจงั หวัดอุทัยธานี)
- สารสถิติสํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีเดือนธันวาคม 2560
6.4 (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีประจําเดือนธันวาคม 2560
6.5 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.6 (สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2)
- ขาวความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.7 (สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เดือนธันวาคม 2560
6.8 (ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ)
- ขาวประชาสัมพันธศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ เดือนธันวาคม 2560
6.9 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทยั ธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประกันสังคม เลาแจงแถลงไข ทําอยางไร เมื่อผูประกันวางงาน
6.10 (สํานักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขอมูลสถานการณดานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
6.11 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
6.12 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี)
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - 21 ธันวาคม 2560
/6.13 (สํานักงาน...

-36.13 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560
6.14 (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจงั หวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนธันวาคม 2560
6.15 (สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธ เตือนแรงงานไทยกอนตัดสินใจไปทํางานธุรกิจสปาในประเทศรัสเซีย
6.16 (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี)
- ขาวประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถามี)

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

