ที่ อน ๐๐๑7.๓/ว343

สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐
16 ตุลาคม 2560

เรื่อง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือนตุลาคม 2560

เรียน
ด้วยจังหวัดกาหนดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ประจาเดือน ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 10/2560 โดยกาหนดให้มี
การประชุมใน วันอังคารที่ 31 ตุลาคม ๒๕60 เวลา ๐๙. 00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี หากส่วนราชการใดมีเรื่องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมให้ดาเนินการดังนี้
1. กรณีเป็นเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร (เอกสารประชาสัมพันธ์) ให้ส่งเอกสาร จานวน 120 ชุด
2. กรณีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้ส่งเอกสารเพื่อแจ้งในที่ประชุม
ประจาเดือน จานวน 15 ชุด
โดยขอให้ส่งเอกสารให้สานักงานจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัน พุธที่ 25 ตุลาคม 2560 หากพ้นระยะเวลาที่
กาหนดจังหวัดอุทัยธานีจะไม่พิจารณานาเข้าวาระการประชุม (โดยในวันประชุมห้ามมิให้ แจกเอกสารในที่ประชุม)
ทั้งนี้ รายงานการประชุมครั้ง9/2560
ที่
สามารถเปิดดูได้ทางwww.uthaithani.go.th และหากมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว ให้แจ้งจังหวัดอุทัยธานีภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
สาหรับตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีให้แจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแห่งเข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการฯ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายเติมพันธุ์ คาปุ้ย)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและเลขานุการฯ

กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๐๖๓
โทร. ๐-๕๖๕7-๑390 ต่อ 18021
หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

บัญชีแนบท้าย
นายไมตรี ไตรติลานันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
นายเติมพันธุ์ คาปุ้ย
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นายสมพร กาญจน์นิรันดร์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
ท้องถิ่นจังหวัด
นายเสวก พุทธรักษา
นายอาเภอเมืองอุทัยธานี
พ.อ.อ.อนุชา พัสถาน
นายอาเภอทัพทัน
นายอดิเรก อุ่นโอสถ
นายอาเภอบ้านไร่
นายอลงกต วรกี
นายอาเภอลานสัก
นางสาวสุนียรัตน์ ภู่ขา
นายอาเภอสว่างอารมณ์
นายอาเภอหนองขาหย่าง
นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์
นายอาเภอหนองฉาง
นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
นายอาเภอห้วยคต
นางบุญธีชา ชมชื่น
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นายอัคนีวุธ กลับน่วม
เกษตรจังหวัด
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ
ปศุสัตว์จังหวัด
นายนุภาษ สันตยานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นายอนันต์ เหล่าแช่ม
ประมงจังหวัด
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์จังหวัด
นายฐกร กาญจน์จิรเดช
ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี
นายธนะพงษ์ ธารงค์เทพพิทักษ์
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฯ
นายนรชัย สหวิศิษฏ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6
นางสุจิตรา สรสิทธิ์
ผ.อ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดฯ
นางสาวนิภา แจงทนงค์
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นายตระกูล นามโลมา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
นายสงัด ดวงแก้ว
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ
นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์
อุตสาหกรรมจังหวัด
นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์
สถิติจังหวัด
นายศักดา แสงทอง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
นายบรรพต เหมือนทอง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2
นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุทัยธานี

นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
นายปรีชา การัก
ดร.จิณาวัฒน์ โคมบัว
นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
นายพจน์ สีเข้ม
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นายมณฑล รอยตระกูล
นางสาวสินี แหนกลาง
นางปรีดา ทวีวงษ์
นายอรรถพล จีนมหันต์
พ.อ.พรชัย นพรัตน์
นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
นายมนู ศุกลสกุล
นายสุรชัย โชคครรชิตไชย
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
นายเฉลิมพล เนียมสกุล
นางสาวสุนัน เพชรชู
นางวิไล เลิศปีติโกวิท
นางธนพร สุวรรณโณ
นางสมพร ชันติโชติ
นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์

นายดุสิต เพิ่มเจริญ
นายพัฒน์พงค์ กิสันเที๊ยะ
นายสมชาย แก้วสิงห์

พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์
พันเอก อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์
พันเอกเดชไชย บุญโสม

นายณรงค์ คงปิ่น

ผอ.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
คลังจังหวัดอุทัยธานี
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
รอง.ผอ.กอ.รมน.
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองฯ
ประกันสังคมจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ขนส่งจังหวัด
ผอ.แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
อัยการจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
อุทัยธานี
ผู้บังคับการกองกาลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัด
ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช

นายมนูญ ทองผุด
นายบุญเลิศ พรหมจิโชติ

นายบุญเกิด ร่องแก้ว
นางสาววีรยา โอชะกุล
พล.ต.ต.บัญชา ปั้นประดับ
พ.ต.ท.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร
พ.ต.ท.เดชาวุธ พุทธิมา
พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร
พ.ต.อ.ไพสิฐ แก้วจรัส
พ.ต.อ.อานาจ ทีคะสุข
พ.ต.อ.อดุล เจริญคุณวิวัฎ
พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา
พ.ต.อ.ธวัช ตุ่นคาแดง
พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง
พ.ต.ท.ธนกฤษ พาภิรมย์
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ สุนทรารักษ์
พ.ต.อ.นที ทองสุขแก้ว
นายวีระพงศ์ สืบค้า
นายวีรวิชย์ ภมรสมิต
นายปทีป สมบุญพูลพิพัฒน์
นายสัมพันธ์ สุภาภักดี
นางสาวบุปผา สร้อยสกุณี

นายณัฐวัฒน์ ฉัตรสกุล
นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
นางชลอ โนรี
นางไพลิน นุ้ยปรี
นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
นายสุวิทย์ กอบกัยกิจ
นายโสภณ คะสันต์
นายเผด็จ นุ้ยปรี

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
และสานักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัด
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดอุทัยธานี
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
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
อุทัยธานี
พาณิชย์จังหวัด
พลังงานจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.ททท.สานักงานอุทัยธานี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุทัยธานี
ประธานผู้ประสานงานวุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภา อบจ.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
นายนราธิป วงษ์สุวรรณ์
นายวิทยา ธรรมจารี
นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์
นายริชา สุพรรณแสง
นายวรวิทย์ ยอแสง
นางธัญญารัตน์ ไตรศักดิ์สุริยันต์
นางสาวอัญชลี นาคยา
นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดไส
นายสันต์ กองสมบัติ
นางณชญาภา เห็นเจริญสุข
นางสาวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคฯ
รกท.ผจก.โทรศัพท์จังหวัด
จ่าจังหวัด
ป้องกันจังหวัด
เสมียนตราจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ปปช.)

