วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 21 - 23 เมษายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
21 เม.ย. 17.50 น. - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วัดเกษรศีลคุณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี และ พระเจาหลานเธอ
(วัดปาบานตาด)
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จทอดพระเนตร
โครงการกอสรางพิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรม
วิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
สงเสด็จฯ - สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
22 เม.ย.
- สงเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ
ทาอากาศยานทหาร
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
กองบิน 23
23 เม.ย. 08.40 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ตชด.24
(พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว)
คายเสนียร ณยุทธ
09.00 น. - รวมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานศูนยบริการเบ็ดเสร็จ สํานักงานจัดหางาน
OSS จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานประชุมการเตรียมการประกวดหมูบาน
หองประชุมพระยา
อพป.ระดับภาค ประจําป 2561
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
10.00 น. - รวมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดําเนิน
อาคารฝกอบรม
งานใหแกเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด
ชั้น 1 สถาบัน
กระทรวงแรงงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน
10.40 น. - รวมตรวจเยี่ยมการฝกอบรมหลักสูตร การจัดการ
อาคารประกอบ
ครัวเพื่อธุรกิจอาหาร
อาหารไทย สถาบัน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 18
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
หองประชุม
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
พระพุทธบาทบัวบก
1/2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตาม
หองคําชะโนด
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด
กอ.รมน.จว.อด.
แรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
ทสจ.อด.

21 – 22 09.00 น. - รวมพิธีเททองหลอพระบรมราชานุสาวรียและ
เม.ย.
พุทธาภิเษกรูปหลอจําลองพรอมเหรียญที่ระลึก
70 ป กองทัพภาคที่ 2
23 เม.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Thailand
Shopping & Dining Paradise 2018
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานนโยบายที่ดินจังหวัด
อุดรธานี (องคประกอบที่ 3 คณะทํางานสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ)
14.00 น. - ประธานการรณรงค สงเสริม การจัดตั้งชมรม
To Be Number One ในสถานประกอบการ
ประจําปงบประมาณ 2561
- รับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

วัดพรหมมหา
จุฬามนีพรหมรังษี
ต.ดอนยอ อ.เมือง
นครนายก
หองคําชะโนด
หองประชุม
สํานักงานสหกรณ
จังหวัด
บริษัท ซีอาร
อุดรธานี จํากัด
(โรบินสัน)
โรงแรมเซ็นทารา

กองทัพภาคที่ 2

สํานักงานจังหวัด/
ททท.
สหกรณจังหวัด
แรงงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

21 เม.ย. 07.30 น. - รวมตอนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม
ยั่งยืน
17.50 น. - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
22 เม.ย.
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
23 เม.ย.
- รวมประชุมเตรียมการประกวดหมูบานอาสา
พัฒนาและปองกันตนเอง

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
21 – 22
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
เม.ย.
(ท)
23 เม.ย. 09.30 น. - รวมประชุมการเตรียมการประกวดหมูบ าน อพป.
ระดับภาค ประจําป 2561
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

21 เม.ย. 10.00 น. - รวมพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม
ยั่งยืน
16.00 น. - เขาเฝาฯ รับสงเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
22 เม.ย. 20.15 น. - ประธานจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก

โรงแรมประจักษตรา

ปกครองจังหวัด

วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

กอ.รมน.จว.อด.

บานหนองแสง ม.8
ต.โคกกลาง
อ.โนนสะอาด
โรงแรมเซ็นทารา

ปกครองจังหวัด

23 เม.ย. 10.00 น. - รวมประชุมคณะทํางานนโยบายที่ดินจังหวัด
อุดรธานี (องคประกอบที่ 3 คณะทํางานสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ)
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณจังหวัดอุดรธานี ครัง้ ที่ 1/2561

วัดนิมิตโพธิญาณ
บ.โนนยาง ต.เพ็ญ
หองประชุม
สํานักงานสหกรณ
จังหวัด
หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

21 – 22
- วันหยุดราชการ
เม.ย.
23 เม.ย. 10.00 น. - รวมประชุมคณะทํางานนโยบายที่ดินจังหวัด
อุดรธานี (องคประกอบที่ 3 คณะทํางานสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ)
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณจังหวัดอุดรธานี ครัง้ ที่ 1/2561

หองประชุม
สํานักงานสหกรณ
จังหวัด
หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
อําเภอเพ็ญ
สหกรณจังหวัด
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

สหกรณจังหวัด
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

