วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
9 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
10 มิ.ย. 15.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน OTOP Midyear 2018
11 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานเปดโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม
Start up ป 2561

สถานที่

เจาของเรื่อง

อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
หองทุงศรีเมือง
ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทารา
โรงแรมบานเชียง

พัฒนาชุมชน
สภาอุตสาหกรรม

09.30 น. - ประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ศึกษาธิการจังหวัด
ชั้นสายสะพาย ชัน้ ประถมาภรณมงกุฎไทย
ประจําป 2560 ตอหนาพระฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
13.00 น. - รับมอบเงินบริจาคโครงการ 125 ป 125 หลัง
หองคําชะโนด
พัฒนาสังคม
(บานอุนรัก) จํานวน 3 ราย
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําจดหมายเหตุ หองประชุมพระยา วัฒนธรรมจังหวัด
เฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
16.00 น. - ประธานประชุมหารือการจําหนายสินคา
หองประชุม ผวจ.
เกษตรและ
การเกษตร (ตลาดเมืองทอง)
สหกรณจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 – 10
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
11 มิ.ย. 10.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมการจัดทําเสนทาง
หองดาริกา ชั้น 1 วัฒนธรรมจังหวัด
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระดับกลุมจังหวัด โรงแรมอุดรโฮเต็ล
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม หองประชุมพระยา วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
13.30 น. - ประธานประชุมการดําเนินการจัดหารายได
หองประชุม 2
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธเิ พื่อการพัฒนากีฬา
ชั้น 2 อาคาร 1
ก.ก.ท.อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 มิ.ย.

10 มิ.ย.

08.30 น. - เวรวันหยุดราชการ
11.00 น. - รวมแขงขันกีฬาขาราชการ “ฟุตบอลประจักษ
จตุรมิตร และกอลฟ 6 เสา ชาวอุดรธานี”
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงรับรองผูพิพากษาศาลแรงงาน
ทั่วประเทศ
- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคกองพันนเรศวร

11 มิ.ย. 08.30 น. - ประธานตรวจติดตามผลการเตรียมประกวด
หมูบาน อพป.
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
(ศสจ.) ครั้งที่ 1/2561

สนามกอลฟ
กองบิน 23
หองพรสยาม
โรงแรมสยาม
แกรนด

สํานักงานจังหวัด

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
วัดสวาง บ.ผักบุง
ต.กลางใหญ
อ.บานผือ
หองคําชะโนด

กองพันนเรศวร

ศาลแรงงาน
ภาค 4

กอ.รมน.จว.อด.
สาธารณสุข

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

9 – 10
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
11 มิ.ย. 08.00 น. - รับคณะ พล.ต.อนุชา สังฆสุวรรณ
(พ.อ.ไพฑูรย คํายอง)
09.00 – - ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 10 ตรวจเยีย่ มประกวด
12.00 น. หมูบาน อปพ.
9 มิ.ย.
10 มิ.ย.
11 มิ.ย.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

9 – 10
มิ.ย.
11 มิ.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - รวมงานชมรมกองพันนเรศวร
09.00 – - รวมตรวจติดตามประเมินผลการเตรียมการ
15.00 น. ประกวดหมูบาน อพป. ครั้งที่ 1

หองประชุม
กอ.รมน.จว.อด.
บานผักบุง
อ.บานผือ

กอ.รมน.จว.อด.

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
บ.ผักบุง
ต.กลางใหญ
อ.บานผือ

กองพันนเรศวร

กอ.รมน.จว.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

