วาระงานผูบริหาร
วันที่ 19 ตุลาคม 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
09.00 น. - ประธานกลาวถวายงานอาศิรวาทราชสดุดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.30 น. - ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
11.50 น. - ทานสหกรณจังหวัด (นายดุสิต ทองทา) ขออนุญาต
เขาพบเพื่อลาไปรับตําแหนง สหกรณจังหวัดบุรีรมั ย
13.00 น. - คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานทอดผาปามหากุศลและ
สมโภชสหธรรมิกเจดียสมทบทุนสรางอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
13.10 น. - ผอ.ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (นายสมชัย เผาผา
ยายมาจาก ศูนยสงเสริมฯ ภาค 6 จ.นครราชสีมา)
เขารายงานตัวและนําเรียนความคืบหนาการดําเนิน
โครงการงานแสดงมหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรมและการจําหนายสินคา
13.30 น. - ประธานประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ใหแก เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560
15.30 น. - สมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย
ขออนุญาตเขาพบ โครงการ “แขงจักรยาน 126 ป
ออนซอนอุดรธานี”

สถานที่
หองประชุมชั้น 7
ตึกอํานวยการ รพ.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองปฏิบัติราชการ

เจาของเรื่อง
โรงพยาบาล
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

อําเภอหนองวัวซอ

หองปฏิบัติราชการ

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาค 4

หองประชุม ผวจ.อด.

ปกครองจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

ส.นสพ.ภูมิภาคฯ

สหกรณจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผน หองสมุดศาลากลาง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562
จังหวัด
(งบยุทธศาสตรจังหวัด)
อาคาร 2 ชั้น 3
10.30 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
หองประชุมพระยาศรี
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สุริยราชวรานุวัตร
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานอนุรกั ษฟนฟูและพัฒนา
หองประชุมสบายดี
ทะเลบัวแดงอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

สํานักงานจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
10.30 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
14.00 น. - ออกรายการเจาะสถานการณ

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
บริษัท โฮมเคเบิล้

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
หนาที่วาการ อ.กุดจับ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 10.30 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
หองประชุมพระยาศรี
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สุริยราชวรานุวตั ร
13.30 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
หองประชุม ผวจ.อด.
กรณีพิเศษใหแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560 จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ออกรายการเจาะสถานการณ
บริษัท โฮมเคเบิล้
15.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
หองประชุม 2
กรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ชั้น 2 อาคาร 1
ประจําป 2560 จังหวัดอุดรธานี (ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย)

สํานักงานจังหวัด
การทองเที่ยว
และกีฬา

บริษัท โฮมเคเบิล้
อําเภอกุดจับ
สํานักงานจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.
บริษัท โฮมเคเบิล้
ศอ.ปส.จ.อด.

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

09.00 น. - รวมประชุมรับมอบนโยบายของแมทัพภาคที่ 2 และสรุป
การปฏิบัติงานประจําป

บก.ทภ.2

ทภ.2

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

09.00 น. - รวมพิธีอาศิรวาทราชสดุดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.30 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560
15.30 น. - รวมประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพเิ ศษ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560

หองประชุมชั้น 7
ตึกอํานวยการ รพ.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม ผวจ.อด.

โรงพยาบาล
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ศอ.ปส.จ.อด.

08.30 น. - รวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ
โครงการ) โครงการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการบริหารจัดการน้ํา โขง เลย ชี มูล โดยแรงโนมถวง
ระยะที่ 1 จังหวัดเลย
10.30 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
15.30 น. - รวมประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพเิ ศษ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560 จังหวัดอุดรธานี (ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย)

หองชวนพิศ
โรงแรมณัฐพงษ
แกรนด อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ

นายพิชัย พาศรี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

