ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว1963

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
20 เมษายน 2564

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือนเมษายน 2564

เรียน
ด้วยจังหวัดกาหนดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจาทุกเดือน สาหรับการประชุมประจาเดือนเมษายน 2564 เพื่อดาเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กาหนดประชุม ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น. โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting
เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม ดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงให้ดาเนินการดังนี้
1. เรี ย นเชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีทั้งสองหลัง นายอาเภอ รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ ทั ย ธานี เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ าเดื อ น ณ ห้ อ งประชุ ม สะแกกรั ง ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
2. ส าหรั บหั วหน้ าส่ วนราชการ องค์ กรภาคเอกชน ที่ อยู่ ด้ านนอกอาคารศาลากลางจั งหวั ด
อุทัยธานี ใช้การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting number : 184 463 5823 Password : 2904
รายละเอียดจะปรากฏในไลน์กลุ่ม ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี
3. ส่ ว นราชการใดที่จะนาเสนอข้อมูล ในที่ประชุม ขอให้ ส่งเอกสารให้ สานักงานจังหวัด
อุทัยธานี ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วย d
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐-5657-1390
โทรสาร ๐-๕๖๕1-๑063

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
4. ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
5. หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
6. พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
9. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
10. ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
11. นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
12. นายอาเภอทัพทัน
13. นายอาเภอบ้านไร่
14. นายอาเภอลานสัก
15. นายอาเภอสว่างอารมณ์
16. นายอาเภอหนองขาหย่าง
17. นายอาเภอหนองฉาง
18. นายอาเภอห้วยคต
19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
20. นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
21. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
22. รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
23. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
24. ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
25. สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
26 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
27. สถิติจังหวัดอุทัยธานี
28. คลังจังหวัดอุทัยธานี
29. พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
30. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
31. ผู้อานวยโครงการชลประทานอุทัยธานี
32. อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
33. ประมงจังหวัดอุทัยธานี
34. แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
35. จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
36. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
37. ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดอุทัยธานี

-238. จ่าจังหวัดอุทัยธานี ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
39. ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
40. เสมียนตราจังหวัดอุทัยธานี ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
41. ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
42. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
43. ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
44. ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
45. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่นอกศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
1. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
2. เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
3. ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
4. สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
5. ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี
6. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
7. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
8. หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
9. ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
10. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
11. ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
12. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
13 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
14. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
15. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
16. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
17. ผู้อานวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
18. ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
19. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุทัยธานี
20. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
21. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
22. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
23. วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
24. สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
25. สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
26. ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
27. ผอ.สน.คปก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
28. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
29. ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
30. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
31. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
32. ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
33. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
34. ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
35. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
36. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

-237. อัยการจังหวัดอุทัยธานี
38. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
39. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
40. ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
41. หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
42. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
43. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
44. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
45. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
46. ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯประจาจังหวัดอุทัยธานี
47. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
48. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
49. ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี
50. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
51. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
52. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทัพทัน
53. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านไร่
54. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองฉาง
55. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรลานสัก
56. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
57. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
58. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยคต
59. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาบางแกรก
60. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
61. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตลุกดู่
62. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
63. พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
64. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานอุทัยธานี
65. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
66. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
67. ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ
68. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
69. ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
70. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
71. ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
72. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
73. ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
74. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี

-375. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี
76. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
77. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
78. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
79. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี
80. ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
81. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
82. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

