ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว3478

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี อัยการจังหวัดอุทัยธานี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุทัยธานี อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี (ฝายทหาร)
ดวยจังหวัดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการทุกสวน และ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยกําหนดใหมี
การประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมชฎาแกรนดฮอลล โรงเรียนอนุบาล
เมืองอุทัยธานี หากมีเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมใหดําเนินการดังนี้
1. กรณีหั ว หน าสว นราชการยายมาดํ ารงตําแหน งใหม ให สงเอกสารเพื่อแจงในที่ป ระชุ ม
ประจําเดือน จํานวน 1 ชุด พรอมรูปถาย
2. กรณีเปนเรื่องนําเสนอในที่ประชุมใหเตรียมขอมูลใสแผน CD เพื่อนําเสนอพรอมจัด
เจาหนาที่ประจําคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน และเอกสาร จํานวน 130 ชุด
3. กรณีเปนเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร (เอกสารประชาสัมพันธ) ใหสงเอกสาร จํานวน 130 ชุด
พรอมขอมูลใสแผน CD จํานวน 1 แผน
โดยขอใหสงเอกสารใหสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากพนระยะเวลาที่
กํ า หนดจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จ ะไม พิ จ ารณานํ า เข า วาระการประชุ ม (โดยในวั น ประชุ ม ห า มมิ ใ ห แ จกเอกสาร
ในที่ประชุม) จึงขอเชิญทาน เขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐-5657-1390
โทรสาร ๐-๕๖๕1-๑063
หมายเหตุ : แตงกายเครื่องแบบกากีคอพับหรือเครื่องแบบตามสังกัด

ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว3477

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563

เรียน
ดวยจังหวัดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการทุกสวน และ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยกําหนดใหมี
การประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. หองประชุมชฎาแกรนดฮอลล โรงเรียนอนุบาลเมือง
อุทัยธานี หากมีเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมใหดําเนินการดังนี้
1. กรณีหั ว หน าสว นราชการยายมาดํ ารงตําแหน งใหม ให สงเอกสารเพื่อแจงในที่ป ระชุ ม
ประจําเดือน จํานวน 1 ชุด พรอมรูปถาย
2. กรณีเปนเรื่องนําเสนอในที่ประชุมใหเตรียมขอมูลใสแผน CD เพื่อนําเสนอพรอมจัด
เจาหนาที่ประจําคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน และเอกสาร จํานวน 130 ชุด
3. กรณีเปนเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร (เอกสารประชาสัมพันธ) ใหสงเอกสาร จํานวน 130 ชุด
พรอมขอมูลใสแผน CD จํานวน 1 แผน
โดยขอใหสงเอกสารใหสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากพนระยะเวลาที่
กําหนดจังหวัดอุทัยธานีจะไมพิจารณานําเขาวาระการประชุม (โดยในวันประชุมหามมิใหแจกเอกสารในที่ประชุม) จึงขอ
เชิญทานเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
สําหรับตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีใหแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุกแหงเขารวมประชุม
หัวหนาสวนราชการฯ ดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐-5657-1390
โทรสาร ๐-๕๖๕1-๑063
หมายเหตุ : แตงกายเครื่องแบบกากีคอพับหรือเครื่องแบบตามสังกัด

ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หน.สนง.ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ทองถิ่นจังหวัด
นายอําเภอเมืองอุทัยธานี
นายอําเภอทัพทัน
นายอําเภอบานไร
นายอําเภอลานสัก
นายอําเภอสวางอารมณ
นายอําเภอหนองขาหยาง
นายอําเภอหนองฉาง
นายอําเภอหวยคต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เกษตรจังหวัด
ปศุสัตวจังหวัด
เกษตรและสหกรณจังหวัด
ประมงจังหวัด
สหกรณจังหวัด
ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี
ผอ.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา
ผอ.ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดฯ
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ
อุตสาหกรรมจังหวัด
สถิติจังหวัด

ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2
ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ
ผอ.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพืน้ ที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
รอง.ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
(รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อน.)
ประชาสัมพันธจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นทีส่ ูง จว.อน.
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง จว.อน.
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว จว.อน.
แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุมครองฯ
ประกันสังคมจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
ผอ.สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุทัยธานี
ขนสงจังหวัด
ผอ.แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จว.อน.
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จว.อน.
ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย จว.อน.
สัสดีจังหวัด
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จว.อน.
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งฯ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
หน.เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี
ผกก.สภ.ทัพทัน
ผกก.สภ.บานไร
ผกก.สภ.หนองฉาง
ผกก.สภ.ลานสัก
ผกก.สภ.สวางอารมณ
ผกก.สภ.หนองขาหยาง
ผกก.สภ.หวยคต
ผกก.สภ.เขาบางแกรก
ผกก.สภ.เมืองการุง
ผกก.สภ.ตลุกดู
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุทัยธานี
พาณิชยจังหวัด
พลังงานจังหวัด
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.ททท.สํานักงานอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผูประสานงานวุฒิอาสา

ธนาคารสมองจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการคาจังหวัด
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัด
ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ผจก.การประปาสวนภูมิภาคฯ
โทรศัพทจังหวัดอุทัยธานี
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
จาจังหวัด
ปองกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หน.หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประจําจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ปปช.)
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี (สํานักนายกรัฐมนตรี)

