ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว420

สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
13 ธันวาคม 2560

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการฯ ประจําเดือนธันวาคม 2560

เรียน
ดวยจังหวัดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการทุกสวน และ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ประจําเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ 12/2560 โดยกําหนดใหมี
การประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.00 น. ณ หองประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี หากสวนราชการใดมีเรื่องที่จะนําเสนอตอที่ประชุมใหดําเนินการดังนี้
1. กรณีเปนเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร (เอกสารประชาสัมพันธ) ใหสงเอกสาร จํานวน 120 ชุด
2. กรณีหัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม ใหสงเอกสารเพื่อแจงในที่ประชุม
ประจําเดือน จํานวน 15 ชุด
โดยขอใหสงเอกสารใหสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี ภายในวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 หากพนระยะเวลาที่
กําหนดจังหวัดอุทัยธานีจะไมพิจารณานําเขาวาระการประชุม (โดยในวันประชุมหามมิใหแจกเอกสารในที่ประชุม)
ทั้งนี้ รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 สามารถเปดดูไดทาง www.uthaithani.go.th และหากมีการแกไขรายงาน
การประชุมดังกลาว ใหแจงจังหวัดอุทัยธานีภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
สําหรับตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีใหแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุกแหงเขารวมประชุม
หัวหนาสวนราชการฯ ดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายเติมพันธุ คําปุย)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและเลขานุการฯ

กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓
โทร. ๐-๕๖๕7-๑390 ตอ 18021
หมายเหตุ : แตงกายเครื่องแบบกากีคอพับหรือเครื่องแบบตามสังกัด
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นายแมนรัตน รัตนสุคนธ
นายไมตรี ไตรติลานันท
นายสมเจตน จงศุภวิศาลกิจ
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
นายเติมพันธุ คําปุย
นางสาวปริศนา โกลละสุต
นางสาวสุธีร ญาณชโลทร
นายสมพร กาญจนนิรันดร
นายชํานาญ แตงจุด
นางเพชรรัตน เลิศรัตน
นายเสวก พุทธรักษา
พ.อ.อ.อนุชา พัสถาน
นายอดิเรก อุนโอสถ
นายจักรพงษ รัชนีกุล
รอยตรีประพันธ ถึกสกุล
นายรณรงค เทพรักษ
นายสมพจน สารภูษิตสันต
นายวีรวิทย โพธิ์เขียว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายอัคนีวุธ กลับนวม
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ
นายนุภาษ สันตยานนท
นายอนันต เหลาแชม
นางสาวเยาวรัตน เรืองสาตรา
นายฐกร กาญจนจิรเดช
นายบุญเลิศ บุบผากอง
นายนรชัย สหวิศิษฏ
นางสุจิตรา สรสิทธิ์
นางสาวนิภา แจงทนงค
นายตระกูล นามโลมา
นายสงัด ดวงแกว
กระทรวงอุตสาหกรรม
32 นางสาวสมใจ มีสมบูรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
33 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ
กระทรวงศึกษาธิการ
34 นายศักดา แสงทอง

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

35 นายบรรพต เหมือนทอง
36 นายแสงชัย ธรรมนิยม
37 นายชาญชัย โพนกองเส็ง
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43
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นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจาง
นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ
นายปรีชา การัก
ดร.จิณาวัฒน โคมบัว
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
กระทรวงวัฒนธรรม
นายพจน สีเขม
กระทรวงการคลัง
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นายจักราวุธ เพชรแกว
นางสาวสินี แหนกลาง
นางปรีดา ทวีวงษ
นายอรรถพล จีนมหันต

48 พ.อ.พรชัย นพรัตน
49 นายสุเทพ ประเสริฐนอย
กระทรวงสาธารณสุข
50 นายมนู ศุกลสกุล
51 นายสุรชัย โชคครรชิตไชย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
52 นางอรุณี เต็งสุวรรณ
กระทรวงแรงงาน
53 นายเฉลิมพล เนียมสกุล
54 นางสาวสุนัน เพชรชู
55 นางวิไล เลิศปติโกวิท
56 นางธนพร สุวรรณโณ
57 นางสมพร ชันติโชติ
กระทรวงคมนาคม
58 นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ
59 นายมาโนช ชาวสวน

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
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษพื้นที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาอุทัยธานี
รอง.ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อน.)
ประชาสัมพันธจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุมครองฯ
ประกันสังคมจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
ผอ.สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุทัยธานี
ขนสงจังหวัด
ผอ.แขวงทางหลวงอุทัยธานี

60 นายอนุเทพ อุตมกูล
สํานักงานอัยการสูงสุด
61 นายดุสิต เพิ่มเจริญ
62 นายพัฒนพงค กิสันเที๊ยะ
63 นายสมชาย แกวสิงห
กระทรวงกลาโหม
64 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี
65 พันเอก อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์
66 พันเอกเดชไชย บุญโสม

67

กระทรวงยุติธรรม
68 นายนฤพนธ แกวเทศ
69 นางสาวลดาวัลย โรจนพานิช
70 นายวิรัช กุลเพชรประสิทธิ์
71 นายมนูญ ทองผุด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดอุทยั ธานี
72 นายบุญเลิศ พรหมจิโชติ
73 นายสุรพงษ ธนสังขนุชิต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม
74 นายบุญเกิด รองแกว
75 นางสาววีรยา โอชะกุล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
76 พล.ต.ต.บัญชา ปนประดับ
77 พ.ต.อ.สาโรจน พิมพคุณากร
78 พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา
79 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิงหไกร

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัด
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวหนาสถานีวิทยุ 934 สนง.พัฒนา
ภาค 1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการกรรมการการเลือกตั้งฯ

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
หน.เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผกก.สภ.เมืองอุทัยธานี
ผกก.สภ.ทัพทัน
ผกก.สภ.บานไร

80
81
82
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84
85
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92

พ.ต.อ.ไพสิฐ แกวจรัส
พ.ต.อ.โชคอนันต สายจันยนต
พ.ต.อ.อดุล เจริญคุณวิวัฎ
พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา
พ.ต.อ.ธวัช ตุนคําแดง
พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง
พ.ต.ท.ธนกฤษ พาภิรมย
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ สุนทรารักษ
พ.ต.ท.นที ทองสุขแกว
กระทรวงพาณิชย
นายวีระพงศ สืบคา
กระทรวงพลังงาน
นายวีรวิชย ภมรสมิต
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
นายปทีป สมบุญพูลพิพัฒน
นายภฤศ พุทธนบ

93 นางสาวบุปผา สรอยสกุณี
ธนาคารสมอง
94 นายณัฐวัฒน ฉัตรสกุล
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96
97
98

ภาคเอกชน
นายนพนอย ทองประไพพักตร
นางชลอ โนรี
นางไพลิน นุยปรี
นายพิเชษฐ ชัยวัน

99 นายสุวิทย กอบกัยกิจ
สวนทองถิน่
100 นายโสภณ คะสันต
101 นายเผด็จ นุยปรี
102 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ
รัฐวิสาหกิจ
103 นายนราธิป วงษสุวรรณ

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
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานอุทัยธานี
ผอ.สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
ประธานผูประสานงานวุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการคาจังหวัด
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัด

104 นายสมศักดิ์ จิตตรีพรต
105 นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร
106 นายริชา สุพรรณแสง
ผูเ ขารวมประชุม
107 นายวรวิทย ยอแสง
108 นายประสาน ทองสุขมาก
109 นางธัญญารัตน ไตรศักดิ์สุริยันต
110 นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ
111 นางสาวอัญชลี นาคยา
112
113
114
115
116

นางสาวภัทรีพันธุ พัดไส
นายสันต กองสมบัติ
นางณชญาภา เห็นเจริญสุข
นางสาวพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ

ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ผจก.การประปาสวนภูมิภาคฯ
รกท.ผจก.โทรศัพทจังหวัด
จาจังหวัด
ปองกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หน.หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประจําจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ปปช.)

