วาระงานผูบริหาร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
06.30 น. - ประธานทําบุญตักบาตร “สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
หนองประจักษ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการ
อาคารศูนยภาษาฯ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
อาคาร 17 มรภ.อด.
13.30 น. - ประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ
หอประชุมทองใหญ
อุดรธานี” ประจําป 2561
13.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการจัดพิธเี ฉลิมพระเกียรติเนื่องใน หองประชุมพระยาศรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูห ัว 66 พรรษา สุริยราชวรานุวัตร
28 กรกฎาคม 2561
16.30 น. - สภาสมาคมสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภเขาพบ
หองประชุม ผวจ.อด.
หารือการดําเนินกิจกรรม เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
19.00 น. - รวมงานเลี้ยงพบปะสังสรรคสมาชิกชมรมอาสารักษา
หองเชียงงาม
ดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี
โรงแรมบานเชียง

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สภาสมาคมสตรีฯ
ชมรม อส.

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - รวมการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
พระราชดําริ
09.30 น. - ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
11.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 3/2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝาย
นายจางและฝายลูกจางในคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดอุดรธานี

อาคารศูนยภาษาฯ
อาคาร 17 มรภ.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุมสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด

ปกครองจังหวัด

หองประชุม 2
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

นายธนพล จันทรนิมิ
06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
หนองประจักษ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - รวมเขารับการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
อาคารศูนยภาษาฯ
ตามแนวพระราชดําริ
อาคาร 17 มรภ.อด.
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเพิม่ ศักยภาพพนักงานฝาย
หองวัฒนาดี
ปกครองดานการรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุดรธานี
โรงแรมการิน
10.30 น. - ประธานประชุมกรณีไดรับความเดือดรอนจากการตั้ง
หองประชุม 2
แผงคาบนถนนสุรกาญน
ชั้น 2 อาคาร 1
13.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ หอประชุมทองใหญ
อุดรธานี” ประจําป 2561
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
หองประชุมพระยาศรี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
สุริยราชวรานุวัตร
28 กรกฎาคม 2561
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคกองพันนเรศวรอุดรธานี
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด

13.00 – - ประชุมประจําเดือน สายงาน กอ.รมน.ภาค 2
16.00 น.

หองประชุม ทภ.2
คายสุรนารี
จ.นครราชสีมา

ก.ก.ท.อุดรธานี
ประกันสังคม
จังหวัด

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ชมรม อส.
กอ.รมน.ภาค 2

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
08.30 น. - รวมฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริ
13.00 น. - รวมงานพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ
อุดรธานี” ประจําป 2561
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงพบปะสังสรรคสมาชิกชมรมอาสารักษา
ดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี

หนองประจักษ
อาคารศูนยภาษาฯ
อาคาร 17 มรภ.อด.
หอประชุมทองใหญ

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

ชมรม อส.

13.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ หอประชุมทองใหญ
อุดรธานี” ประจําป 2561
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
หองประชุมพระยาศรี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
สุริยราชวรานุวัตร
28 กรกฎาคม 2561

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

