วาระงานผูบริหาร
วันที่ 12 ธันวาคม 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
08.00 น. - ตอนรับ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา)
08.45 น. - ตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ)
09.15 – - รวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน
11.00 น. ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 (ประธานโดย
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม)
14.00 – - รับมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
16.00 น. ในปาสงวนแหงชาติ พื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่
หอง วีไอพี 1 B
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองรับรอง บน.23
หองรับรอง บน.23

เจาของเรื่อง
สนง.ยุติธรรม
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี

สนง.ยุติธรรม

สถานีผลิตน้ําปะโค
อ.เมือง จ.หนองคาย

สนง.ทสจ.อด.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
นายวิวัฒน ศัลยกําธร
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
ดร.สุวิทย เมษินทรีย
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
นายดอน ปรมัตถวินัย
11.45 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
13.25 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
นายสนธิรัตน สนธิจริ วงศ
14.00 น. - รวมประชุมกลุมจังหวัดกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน

ทาอากาศยาน
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ม.ราชภัฏอุดรธานี

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม

นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - รวมตอนรับ นายกรัฐมนตรี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน)
08.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
ดร.สุวิทย เมษินทรีย
10.30 น. - กลาวตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และรวมเปนเกียรติในงาน
วันคนพิการสากล ประจําป 2561
13.00 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธ ตันยุวรรณธนะ)
14.00 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธ ตันยุวรรณธนะ)
15.45 น. - กลาวตอนรับ พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงค
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรวมเปนเกียรติพิธีเปดลานกีฬาเพื่อประชาชน
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สพป.อด.เขต 1

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.30 – - กลาวตอนรับและกลาวรายงานตอรองนายกรัฐมนตรีและ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 11.00 น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ในพิธีเปดโครงการยุติธรรม
สูหมูบาน นําบริการสูประชาชน ครั้งที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
12.00 – - ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
16.30 น. (นายสุธี มากบุญ) และรวมลงพื้นที่ตรวจราชการ
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - ประชุมรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

10.15 น. - รวมตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ) และคณะ
11.00 น. - ติดตามคณะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ
08.30 น. - รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
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หองจตุรทิศ ชั้น 3
สํานักงาน ก.พ.ร.
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน
พระราม 9
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โทร 0-4224-8777

