ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.00 น.
09.30 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 26 ตุลาคม 2๕61
เรื่อง
- ประธานทําบุญตักบาตร
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานทุงศรีเมืองจังหวัด
อุดรธานี ประจําป 2561
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติด ประจําป 2560
- ตอนรับ นายหวาง หง็อก เซิน กงสุลใหญสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เขาพบ ในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงอยางเปนทางการ
- ประธานประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
(กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561
- ประธานสมโภชองคกฐินสามัคคี ประจําป 2561

สถานที่
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

พระพุทธศาสนา

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการจัดงานทุงศรีเมืองจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี ประจําป พ.ศ. 2561
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการสํารวจและ
พัฒนาแหลงกาซธรรมชาติภฮู อมจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/2561
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
(กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมที่วาการ
อําเภอหนองแสง

ปกครองจังหวัด

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
08.00 น. - ออกรายการนานาสาระ
09.30 น. - รวมประชุมการเตรียมการจัดงานทุงศรีเมืองจังหวัด
อุดรธานี
11.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานจัดทีด่ ินจังหวัดอุดรธานี

หองปฏิบัติราชการ
ผวจ.อด.
บริษัท โฮมเคเบิล้
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ชั้น 2
หองประชุม ผวจ.อด.

พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมคําชะโนด

ทองถิ่นจังหวัด

ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

พระพุทธศาสนา

11.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
17.00 น.

13.00 น. - รวมตอนรับ นายหวาง หง็อก เซิน กงสุลใหญสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.)
17.00 น. - รวมสมโภชองคกฐินสามัคคี ประจําป 2561

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตร
หองปฏิบัติราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ผวจ.อด.
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานและ
หองประชุมคําชะโนด
ผลกระทบในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟาชีวมวล
ของ บ.ไทยโก เทคโนโลยี จก.
11.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หองประชุมพระยาศรี
กรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
สุริยราชวรานุวัตร
ประจําป 2560
13.00 น. - รวมตอนรับ นายหวาง หง็อก เซิน กงสุลใหญสาธารณรัฐ
หองประชุม ผวจ.อด.
สังคมนิยมเวียดนาม
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะเดินสํารวจ หองประชุมสํานักงาน
ออกโฉนดที่ดิน
ที่ดินจังหวัด ชัน้ 2
17.00 น. - รวมสมโภชองคกฐินสามัคคี ประจําป 2561
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

ปกครองจังหวัด

พลังงานจังหวัด

ประชาสัมพันธ
ปกครองจังหวัด
ที่ดินจังหวัด

พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานที่ดิน
จังหวัด
พระพุทธศาสนา

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นายพิชัย พาศรี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

15.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดิน

หองประชุมสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ชั้น 2

สํานักงานที่ดิน
จังหวัด

หองปฏิบัติราชการ
ผวจ.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุมสบายดี
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

พระพุทธศาสนา

- ปฏิบัติราชการปกติ

07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตร
11.00 น. - รวมประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด ประจําป 2560
13.30 น. - รวมประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
17.00 น. - รวมพิธีสมโภชองคกฐินสามัคคี ประจําป 2561

ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

