วาระงานผูบริหาร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.30 น. - ประธานเปดงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้ําใจใหกาชาด”
ประจําป 2561
09.00 น. - ตอนรับ องคมนตรี (ทานอําพน กิตติอําพน) และคณะ

สถานที่
หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หอประชุมที่วาการ
อําเภอหนองหาน

เจาของเรื่อง
กาชาดจังหวัด

หอประชุมที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ

ปภ.

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - รวมงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้าํ ใจใหกาชาด”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2561
09.30 น. - รวมประชุมหารือแนวทางและเชื่อมโยงในการบูรณาการ
งานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดวยการ
ถายทอดเทคโนโลยีในหลายมิติ
11.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานฝายพิธีการงานประจําป
ทุงศรีเมือง 2561
13.30 น. - ประธานประชุมเพื่อเตรียมการจัดพิธีมอบถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการ
บริหารจัดการขาวระดับจังหวัด

หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
หองประชุม ผวจ.อด.

กาชาดจังหวัด

09.40 น. - กลาวตอนรับ องคมนตรี (ทานอําพน กิตติอําพน) /
รายงานจํานวนผูเขารับสิ่งของพระราชทาน / รายงาน
สถานการณภัยหนาวเมื่อป 2560 / กลาวสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ (สิ่งของพระราชทาน จํานวน 1,000
ชุด) / องคมนตรี (ทานอําพน กิตติอําพน) กลาวถึง
วัตถุประสงคและเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน เพือ่ เปน
ขวัญกําลังใจแกประชาชน
11.00 น. - รวมคณะ องคมนตรี (ทานอําพน กิตติอําพน) กลาวถึง
วัตถุประสงคและเชิญพระราชกระแสรับสั่งของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน
จํานวน 1,000 ชุด เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกประชาชน
13.50 น. - สงองคมนตรี (ทานอําพน กิตติอําพน)
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2561

ปภ.
ปภ.

ปภ.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
หองคําชะโนด

ปกครองจังหวัด

หองพระพุทธบาท
บัวบก

พาณิชยจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
08.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้ําใจ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ใหกาชาด” ประจําป 2561
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานทุงศรีเมือง
(ฝายการประกวดรองเพลง)

หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

กาชาดจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.30 น. - รวมพิธีเปดงานและรับมอบสิ่งของ “วันชาวอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
รวมน้ําใจใหกาชาด” ประจําป 2561
12.00 – - หารือขอราชการ การปฏิบัติราชการของศูนยดํารงธรรม
14.00 น. จังหวัดอุดรธานี

หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
หองประชุมสํานักงาน
จัดรูปที่ดิน

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

- ปฏิบัติราชการปกติ

ก.ก.ท.อุดรธานี

ปกครองจังหวัด
กาชาดจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

08.30 น. - รวมงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้าํ ใจใหกาชาด”
ประจําป 2561
09.00 น. - รวมตอนรับ องคมนตรี (นายอําพน กิตติอําพน)
09.40 น.
11.00 น.
13.50 น.
14.00 น.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
- รวมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแกประชาชนผูประสบ หอประชุมที่วาการ
ภัยหนาว
อําเภอหนองหาน
- รวมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแกประชาชนผูประสบ หอประชุมที่วาการ
ภัยหนาว
อําเภอพิบูลยรักษ
- รวมสง องคมนตรี (นายอําพน กิตติอําพน)
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
- รวมประชุมคณะกรรมการจัดงานทุงศรีเมือง
หองประชุมพระยาศรี
ประจําป 2561
สุริยราชวรานุวัตร

08.30 น. - รวมงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้าํ ใจใหกาชาด”
ประจําป 2561
09.00 น. - รวมตอนรับ องคมนตรี (นายอําพน กิตติอําพน)
09.40 น. - รวมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแกประชาชนผูประสบ
ภัยหนาว
11.00 น. - รวมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแกประชาชนผูประสบ
ภัยหนาว
13.50 น. - รวมสง องคมนตรี (นายอําพน กิตติอําพน)

หนาสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หอประชุมที่วาการ
อําเภอหนองหาน
หอประชุมที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ
ทาอากาศยาน
อุดรธานี

กาชาดจังหวัด
ปภ.
ปภ.
ปภ.
ปภ.
ปกครองจังหวัด

กาชาดจังหวัด
ปภ.
ปภ.
ปภ.
ปภ.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

