วาระงานผูบริหาร
วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
18 พ.ย. 09.40 น. - กลาวตอนรับฯ รองนายกรัฐมนตรี
(พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ประธานพิธีเปดประชุม
ติดตามงานเกษตรอินทรียภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมคณะตรวจเยี่ยมแปลง
เกษตรอินทรียของ นางอรทัย หมื่นศรี (ไมผลและ
พืชผสมผสาน) ม.1 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ
19 พ.ย. 07.50 น. - ประธานเปดงานและรวมปนรณรงค CAR FREE
DAY 2017
09.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีวางพวงมาลาอนุสรณสถาน
วีรชนคายเสนียร ณยุทธ ประจําป 2560
ประธานโดย พล.ต.ต.ประทิน จันทรเอม
20 พ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีบําเพ็ญกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร)
เพื่ออุทิศสวนกุศลถวายแดพระเทพมงคลนายก
10.00 น. - ประธานประชุมผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ
2561
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด
13.00 น. - ประธานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
13.40 น. - ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสยาม
ศิริมงคล และคณะ เขาพบหารือขอราชการ
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 7/2560
19.00 น. - ประธานพิธีสวดพระอภิธรรม เพือ่ อุทิศสวนกุศล
ถวายแดพระเทพมงคลนายก

นางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

18 – 19
พ.ย.
20 พ.ย.

- วันหยุดราชการ

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 – 19
พ.ย.
20 พ.ย.

- เวรวันหยุดราชการ

- ปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด

- ไปราชการ

สถานที่
อาคาร
อเนกประสงค
รร.อุดรพิยานุกูล

เจาของเรื่อง
เกษตรและ
สหกรณ

บริเวณลานสังคีต
หนองประจักษ
อนุสรณสถานวีรชน
คายเสนียรณ
ุ ยุทธ

ชมรมจักรยาน

ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิสมภรณ
หอประชุมทองใหญ

คายเสนียรณยุทธ
พระพุทธศาสนา
ทองถิน่ จังหวัด

หองประชุมพระยา พาณิชยจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองแกรนด
มรภ.สวนสุนันทา
ประจักษตรา
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุม ผวจ. สํานักงานจังหวัด
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

OMS

ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิสมภรณ

พระพุทธศาสนา

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 – 19 09.00 น. - รวมการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 35
พ.ย.
20 พ.ย. 10.00 น. - รวมประชุมผูบริหารทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการ
บริหารจัดการขาวระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
13.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ประกวดคําขวัญเนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2560

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 พ.ย. 08.00 น. - รวมตอนรับและรับประทานอาหารเชากับ
ทานรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
13.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “Happytime Love to
Share Love to Child”
19 พ.ย.
- วันหยุดราชการ
20 พ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการครอบครัว
อบอุนชุมชนเขมแข็ง
10.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานพิธีเปดและรวมชมการแสดง
ทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย
19.00 น. - รวมพิธีสวดพระอภิธรรม พระเทพมงคลนายก

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
18 – 19
- ไปราชการจังหวัดนครราชสีมา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
พ.ย.
(ท)
20 พ.ย. 08.00 น. - พบปะสัมมนาตรวจอาวุธ อส.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

โรงแรมไดมอนด
พลาซา
จังหวัดสุราษฎรธานี
หอประชุมทองใหญ
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองคําชะโนด

ทองถิ่นจังหวัด
พาณิชยจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

OSM

หองรับรอง
กองบิน 23

เกษตรและ
สหกรณ

ลานกิจกรรม ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา

บริษัท ฟาติมา

หองประชุมสบายดี

วัฒนธรรมจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุมสํานัก วัฒนธรรมจังหวัด
ศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.อด.
ศาลา
พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิสมภรณ

อําเภอเพ็ญ

18 – 19
- เวรวันหยุดราชการ
พ.ย.
20 พ.ย. 10.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หอประชุมทองใหญ
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 – 19
- วันหยุดราชการ
พ.ย.
20 พ.ย. 13.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2560
14.00 น. - รวมประชุมติดตามผลการปฏิบัตริ าชการตาม
ประเด็นการตรวจราชการของผูต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

หอการคาฯ

กอ.รมน.จว.อด.

ทองถิ่นจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

OSM
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

