วาระงานผูบริหาร
วันที่ 7 ธันวาคม 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.อุดม คชินทร
09.00 น. - ประธานเปดงานวันตอตานคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
12.30 น. - เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย รับพระราชทานประกาศนียบัตรกํากับ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
19.00 น. - ประธานกลาวเปดงาน การถายทอดสดรายการ
Muay Thai Battle

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - ตอนรับผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 10
09.00 น. - รวมงานเนื่องในวันตอตานคอรรปั ชั่นสากล (ประเทศไทย)
10.00 น. - ประธานประชุมเตรียมความพรอมการจัดการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธสวนราชการ เนื่องในวันกีฬาแหงชาติ
ประจําป 2561
10.00 น. - ประธานตัดสินการประกวดขาวหอมมะลิและขาวเหนียว
เมล็ดยาวจังหวัดอุดรธานี ปการเพาะปลูก 2561/62
14.00 น. - ประธานเปดงาน “หนาวนี้ที่ภฝู อยลม
ประจําป พ.ศ. 2561”

นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - รวมงานเนื่องในวันตอตานคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษา
(พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ)
13.00 น. - รวมกับคณะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ) ตรวจติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายเรื่องการจัดหลักสูตร BTEC และโครงการ
โรงเรียนรวมพัฒนา
14.00 น. - ประธานประชุมคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประจําป 2562

สถานที่
หองวีไอพี
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองวีไอพี
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
หางสรรพสินคา
เซ็นทรัลขอนแกน

เจาของเรื่อง
ศึกษาธิการจังหวัด

เวทีมวยไทย
สนามทุงศรีเมือง

อบจ.อด.

หองประชุม ผวจ.อด.

เกษตรและ
สหกรณ
ป.ป.ช.อด.

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ซุม นิทรรศการ
สนง.เกษตรจังหวัด
ในงานทุงศรีเมือง
สวนรวม
พรรณไมปา
60 พรรษา
มหาราชินี
หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี

ศึกษาธิการจังหวัด
ป.ป.ช.อด.
กาชาด

กกท.
พาณิชยจังหวัด
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10

ป.ป.ช.อด.
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

หองประชุม 6
วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - รวมงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - รวมประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัยการประชุม
ครม.สัญจร
11.00 น. - ตรวจโรงแรมในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี กรณีการรับ
แจงเปน ผจก.โรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม
การตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด (คปป.จ.)
16.00 น. - ตรวจโครงการหมูบา นอิสรา เพื่อประกอบการขอคืนเงิน
ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
17.00 น. - รวมประชุมศิษยเกาอุดรพิทยานุกูล

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

08.30 – - ปฏิบัติหนาที่รองผูบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 24
12.00 น.
09.00 น. - รวมงานเนื่องในวันตอตานคอรรปั ชั่นสากล (ประเทศไทย)
14.00 น. - รวมหารือเรื่อง กอช.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - รวมงานเนื่องในวันตอตานคอรรปั ชั่นสากล (ประเทศไทย)
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม
การตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด (คปป.จ.)

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
หองประชุม 1
บก.มทบ.24
โรงแรมรวยสุข 2
ต.หนองบัว/
ภูคะนิ้ง (ต.สามพราว)
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
โครงการหมูบานอิสรา
หนองสําโรง
โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล

ป.ป.ช.อด.
มทบ.24
ปกครองจังหวัด
ทสจ.อด.
ที่ดินจังหวัด
โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล

มทบ.24

มทบ.24

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หองปฏิบัติราชการ
ทานรองฯ สิธิชัย

ป.ป.ช.อด.
สํานักงานจังหวัด

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ป.ป.ช.อด.
ทสจ.อด.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

