ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2๕61
เวลา
เรื่อง
08.00 น. - เขารับเสื้อพระราชทานและน้ําดืม่ พระราชทาน
โครงการ Bike อุนไอรัก
09.30 น. - รวมประชุมรับมอบนโยบาย
16.30 น. - รวมกิจกรรม “มือถือเคียว กําเกีย่ วขาว”

นายสิธิชัย จินดาหลวง
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
13.30 น. - ประธานเปดงานและรวมเดินรณรงคประชาสัมพันธ
โครงการธงฟาประชารัฐ
นายวันชัย จันทรพร
16.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.39 น. - รวมพิธีวางไมมงคล อิฐ เงิน ทอง นาค แผนเงิน ทอง นาค
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
แทนศิลาฤกษ ตั้งศาลพระภูมิ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการมาแขง
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานและ
ผลกระทบดานตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากโรงไฟฟาชีวมวล
ของ บริษัท ไทยโกเทคโนโลยี จํากัด ครั้งที่ 3/2561
16.30 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

08.30 น. - ตอนรับ แมทัพภาคที่ 2
09.00 น. - รวมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินใหแกประชาชน
16.00 น. - รวมเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

08.30 น. - รวมตรวจพื้นที่กับสวนลวงหนาสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อเตรียมประชุม ครม.สัญจร

สถานที่
สนามเสือปา
กทม.
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ศูนยเรียนรู
กุดหมากไฟ
อ.หนองวัวซอ

เจาของเรื่อง
กระทรวง
มหาดไทย
กระทรวง
มหาดไทย
ทกจ.

หองประชุม POC

พัฒนาชุมชน

ตลาดประชารัฐตองชม
ตลาดผานาขา

พาณิชยจังหวัด

วัดมัชฌิมาวาส

พระพุทธศาสนา

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

โยธาธิการ
และผังเมือง

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
หองประชุม ชั้น 2
ที่วาการ
อําเภอหนองหาน
วัดสวางบรมสุข ม.10
ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด/
อ.ศรีธาตุ

จังหวัดเลย

ทภ.2

โรงเรียนเลยพิทยาคม
อ.เมือง จ.เลย
วัดมัชฌิมาวาส

ตํารวจภูธรภาค 4

พื้นที่ในจังหวัด
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

ลงทะเบียน “Bike อุนไอรัก” 21 พ.ย.61 (ปอน)
1. นางทรงสุดา วงศรินทอง 5410190041916 (ลําดับที่ 458)
2. นางเครือวัลย คงสมมาตย 3410102185779 (ลําดับที่ 459)
3. นายณัฐวุฒิ พุมไม 1419900288241 (ลําดับที่ 460)
4. นางสาวบังอร หันจางสิทธิ์ 3471201266115 (ลําดับที่ 461)
5. นายธวัชชัย พุมไม 1419900533563 (ลําดับที่ 462)
6. นางมณีรัตน สุวรรณชัยรบ 5410100010960 (ลําดับที่ 463)
7. นางธัญญธร วัฒนกูล 5410100010986 (ลําดับที่ 464)
8. นางสาวมะนิวัน สุดสะดา 5459400001182 (ลําดับที่ 465)
9. นางสุภาพ ชาติมนตรี 3410101175184 (ลําดับที่ 466)
10. นางบังอร มุงเพียร 3410200055179 (ลําดับที่ 467)
11. นางจุนจิรา ทุมมาสุด 3410102405639 (ลําดับที่ 468)
12. นางกิมหลั่น ลาดนอก 5301200034528 (ลําดับที่ 469)
13. นางบัวรอง เกาะประเสริฐ 3410102402940 (ลําดับที่ 470)
14. นางวริศรา อักษร 3410102402982 (ลําดับที่ 471)
15. นายจิมตรง เกาะประเสริฐ 3410102402991 (ลําดับที่ 472)
16. นางสาวบังอร อางรีย 3410102404241 (ลําดับที่ 473)
17. นางสาวรัญวิษา เดชมี 3610700308481 (ลําดับที่ 474)
18. นายไพวัลย สงครามศรี 3410101059826 (ลําดับที่ 475)
19. นางสาวสุนทร อางรีย 3410102404250 (ลําดับที่ 476)
20. นางสาวปรียาภรณ อวมมากู 1609700182617 (ลําดับที่ 477)
21. นางสาวอัญชลี เกาะประเสริฐ 3410102403016 (ลําดับที่ 478)
22. นางสาววราพร เสียงเย็น 5411701044126 (ลําดับที่ 479)

ลงทะเบียน “Bike อุนไอรัก” 22 พ.ย.61 (ปอน)
23. นายอุดร กลางชัย 3419900109687 (ลําดับที่ 385 )
24. นางสาวพัชณี ลานนท 3410101865369 (ลําดับที่ 386)
25. นางอารญา ใจเรือง 3410102183776 (ลําดับที่ 387)
26. นางบุญแปลง หมั่นวิชา 3461100164457 (ลําดับที่ 388)
27. นางสาวนันทนา พินทา 1431000069880 (ลําดับที่ 389)
28. นายพิสิษฐพล สงครามศรี 1419902024364 (ลําดับที่ 390)

