วาระงานผูบริหาร
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานงานสภากาแฟ “เชานี้ ทีอ่ ุดรธานี”
09.00 น.
10.00 น.
13.30 น.
14.30 น.
19.00 น.
21.00 น.

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

สถานที่
ลานสนามดานหนา
สํานักงานคลัง เขต 4
- ประธานพิธีเปดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
พระบรมราชานุสาวรีย
สตรีราชินูทิศ ครบรอบ 98 ป
สมเด็จพระศรีฯ
- ประธานพิธีสมรสหมูและจดทะเบียนสมรสบนสะพานหิน
สะพานหินธรรมชาติ
ธรรมชาติในวันวาเลนไทน “14 กุมภา วิวาห สะพานหิน”
บ.ราษฎรสมบูรณ
- ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
หองประชุมสบายดี
บูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
- ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ
หองประชุมพระยาศรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุริยราชวรานุวัตร
- ประธานเดินแฟชั่นโชวกิตติมศักดิ์ ชุดแตงงานจีนประยุกต
ศูนยวัฒนธรรม
ในงาน “เสน ไหม ลาย เสียง” เทศกาลแหงความรัก
ไทย – จีน
สงมอบความสุข ตรุษจีน ป 2017
มูลนิธิศาลเจาปู – ยา
- สงเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
ทาอากาศยานทหาร
สิริวัฒนาพรรณวดี
บน.23

เจาของเรื่อง
คลังจังหวัด
โรงเรียน
สตรีราชินูทิศ
อําเภอกุมภวาป
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ศาลเจาปู – ยา
สํานักงานจังหวัด

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.00 น. - รวมงานสภากาแฟ “เชานี้ ที่อุดรธานี”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานเปดโครงการเปดบานสานรัก สูโลกอาชีพ
(Open House Open Hug NHC-Family) ประจําป
การศึกษา 2560
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
15.30 น. - ประธานการประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพมงคลนายก (สิงห อินทฺปญโย)

บริเวณสํานักงานคลัง
คลังจังหวัด
เขต 4
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
หนองหาน
หนองหาน

นายธนพล จันทรนิมิ
07.00 น. - รวมงานสภากาแฟ “เชานี้ ที่อุดรธานี”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานเปดงานโครงการพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
09.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเฝาระวังปญหายาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี (โตะขาว)
13.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดานตรวจการจาง
โครงการพิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

07.00 น. - รวมงานสภากาแฟ “เชานี้ ที่อุดรธานี”

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2 ชั้น 2
อาคาร 1

พระพุทธศาสนา

บริเวณสํานักงานคลัง
เขต 4
โรงแรมวีธรา บูธิค
โฮเทล

คลังจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุมอาคาร
สนง.โครงการกอสราง
วัดปาบานตาด
หองประชุมสบายดี

บริเวณสํานักงานคลัง
เขต 4

กลุมสื่อมวลชน
ปองกันยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี
ศอ.ปส.จ.อด.
โยธาธิการและ
ผังเมือง
สํานักงานจังหวัด

คลังจังหวัด

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

07.00 น. - รวมงานสภากาแฟ “เชานี้ ที่อุดรธานี”
09.09 น. - ประธานการจดทะเบียนสมรสเนือ่ งในวันวาเลนไทน
2561
09.30 น. - รวมประชุมโตะขาวประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
13.30 น. - รวมประชุม ก.บ.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

07.00 น. - รวมประชุมสภากาแฟ “เชานี้ที่อดุ รธานี”
09.00 น. - รวมเปนเกียรติกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น
ภายใตชื่อ “14 กุมภา วิวาห สะพานหิน”
13.30 น. - รวมประชุม ก.บ.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1

บริเวณสํานักงานคลัง
เขต 4
ศูนยบริการอําเภอยิม้
บิ๊กซี สาขาอุดรธานี 2
(นาดี)
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุมสบายดี
บริเวณสํานักงานคลัง
เขต 4
สะพานหินธรรมชาติ
ตําบลทาลี่
หองประชุมสบายดี

คลังจังหวัด
อําเภอเมือง
อุดรธานี
ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด
คลังจังหวัด
อบต.ทาลี่
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

