ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว5979

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
18 ธันวาคม 2563

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือนธันวาคม 2563

เรียน
ด้วยจังหวัดกาหนดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุ ก ส่ ว น และ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ประจาเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 10/2563 โดยก าหนดให้ มี
การประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด
อุทัยธานี หากมีเรื่องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมให้ดาเนินการดังนี้
1. กรณีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่ ง ใหม่ ให้ ส่ ง เอกสารเพื่ อ แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม
ประจาเดือน จานวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่าย
2. กรณีเป็นเรื่องนาเสนอในที่ประชุมให้เตรียมข้อ มูลใส่แผ่น CD เพื่อนาเสนอพร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ประจาคอมพิวเตอร์ จานวน 1 คน และเอกสาร จานวน 150 ชุด
3. กรณีเป็นเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร (เอกสารประชาสั มพันธ์ ) ให้ส่งเอกสาร จานวน 150 ชุด
พร้อมข้อมูลใส่แผ่น CD จานวน 1 แผ่น
โดยขอให้ส่งเอกสารให้สานักงานจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ภายใน วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2563 หากพ้ น ระยะเวลา
ทีก่ าหนดจังหวัดอุทัยธานีจะไม่พิจารณานาเข้าวาระการประชุม (โดยในวั นประชุ มห้ ามมิ ให้ แจกเอกสารในที่ ป ระชุ ม)
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
สาหรับตารวจภูธรจังหวัดอุ ทั ย ธานี ใ ห้ แ จ้ ง ผู้ ก ากั บ กา รสถานี ต ารวจภู ธ รทุ ก แห่ ง เข้ า ร่ ว ม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐-5657-1390
โทรสาร ๐-๕๖๕1-๑063
หมายเหตุ : แต่ ง กายเครื่ องแบบกากี คอพั บ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ท้องถิ่นจังหวัด
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
นายอาเภอทัพทัน
นายอาเภอบ้านไร่
นายอาเภอลานสัก
นายอาเภอสว่างอารมณ์
นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายอาเภอหนองฉาง
นายอาเภอห้วยคต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เกษตรจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
สหกรณ์จังหวัด
ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดฯ
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ
อุตสาหกรรมจังหวัด
สถิติจังหวัด

ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
ผอ.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
รอง.ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อุทัยธานี
(รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อน.)
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จว.อน.
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.อน.
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จว.อน.
แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองฯ
ประกันสังคมจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ขนส่งจังหวัด
ผอ.แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จว.อน.
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ คดี จว.อน.
ผู้บังคับการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย จว.อน.
สัสดีจังหวัด
ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
และสานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัด
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.อน.
ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งฯ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี
ผกก.สภ.ทัพทัน
ผกก.สภ.บ้านไร่
ผกก.สภ.หนองฉาง
ผกก.สภ.ลานสัก
ผกก.สภ.สว่างอารมณ์
ผกก.สภ.หนองขาหย่าง
ผกก.สภ.ห้วยคต
ผกก.สภ.เขาบางแกรก
ผกก.สภ.เมืองการุ้ง
ผกก.สภ.ตลุกดู่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
พาณิชย์จังหวัด
พลังงานจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.ททท.สานักงานอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานอุทัยธานี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสา

ธนาคารสมองจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคฯ
โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุทัยธานี
จ่าจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวั ด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ปปช.)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี (สานักนายกรัฐมนตรี)

