ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 25 ธันวาคม 2๕61
เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานทําบุญตักบาตร “สวมผาไทย ใสบาตรพระ”

สถานที่
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
หนาที่วาการ
อ.พิบูลยรักษ
หองประชุมชั้น 1
ศึกษาธิการจังหวัด
สนามทุงศรีเมือง

เจาของเรื่อง
สนง.พระพุทธ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมการจัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
งาน GMS Fabric Expo 2019
13.30 น. - ประธานประชุมเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 11/2561

หองประชุมคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

คลังจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
08.30 น. - ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
อุดรธานี
08.45 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร
หองประชุม ชั้น 2
สนง.สวัสดิการ
คุมครองแรงงาน
หองประชุม สนง.
แรงงาน ชั้น 5
หองทานตะวัน
โรงแรมสยามแกรนด
สนามทุงศรีเมือง

สนง.พระพุทธ

09.30 น. - ประธานพิธีเปดงานนมัสการหลวงปูพิบูลย และประเพณี
โคมลมลอยฟา ผามัดหมี่ยอมครามอําเภอพิบูลยรักษ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 13/2561
16.00 น. - ประธานพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี

10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริการจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทยดา นสาธารณภัย
14.30 น. - ประธานการซักซอมแผนเต็มรูปแบบ การใหความ
ชวยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ
16.00 น. - รวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
สนามทุงศรีเมือง
ถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ
สวนสาธารณะ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
หนองประจักษ
09.00 น. - ประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหรือ
หอประชุมทองใหญ
ทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท. จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานยุติธรรม
หองประชุม สนง.
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561
ยุติธรรม ชั้น 1
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให
หองประชุม สนง.ที่ดิน
ประชาชนใชประโยชนที่ดินของรัฐ
ชั้น2
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
หองประชุม 2
อนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนติดตัวภายในเขตจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - รวมพิธีเปดการบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สนามทุงศรีเมือง
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562
18.00 น. - ประธานพิธีเปดงานโฮมพาแลง แสง สี เสียง งานนมัสการ
หนาที่วาการ
หลวงปูพิบูลย และประเพณีโคมลมลอยฟา ผามัดหมี่ยอม
อ.พิบลู ยรักษ
ครามอําเภอพิบูลยรักษ
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

09.00 น. - ประชุมประจําเดือนธันวาคม

หองประชุม มทบ.24

อ.พิบูลยรักษ
ศึกษาธิการ
ปภ.

สาธารณสุข
สวัสดิการคุมครอง
แรงงาน
แรงงานจังหวัด
สาธารณสุข
ปภ.
ปภ.
สนง.พระพุทธ
ปภ.
ยุติธรรมจังหวัด
ที่ดินจังหวัด
ปกครอง
ปภ.
อ.พิบูลยรักษ

กอ.รมน.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

06.30 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ

สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
หองปฏิบัติราชการ

10.00 น. - ประธานประชุมสัมภาษณและสังเกตพฤติการณของคู
สมรสผูขอสัญชาติไทยตามสามี
13.30 น. - รวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
สนามทุงศรีเมือง
ถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
หองประชุม 2
อนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนติดตัวภายในเขตจังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมพิธีเปดงานโฮมพาแลง แสง สี เสียง งานนมัสการ
หนาที่วาการ
หลวงปูพิบูลย และประเพณีโคมลมลอยฟา ผามัดหมี่ยอม
อ.พิบูลยรักษ
ครามอําเภอพิบูลยรักษ
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมการจัดงาน
หองประชุมคําชะโนด
GMS Fabric Expo 2019
13.30 น. - รวมพิธีเปดการบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สนามทุงศรีเมือง
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562

สนง.พระพุทธ
ปกครอง
ปภ.
ปกครอง
อ.พิบูลยรักษ

สํานักงานจังหวัด
ปภ.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

