ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
28 ก.ย.
29 ก.ย.
30 ก.ย.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

28 ก.ย.

29 ก.ย.
30 ก.ย.

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

28 ก.ย.

29 ก.ย.
30 ก.ย.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

28 - 29
ก.ย.
30 ก.ย.

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 28 - 30 กันยายน 2๕62
เวลา
เรื่อง
13.30 น. - ร่วมงานการประชุมส่งเสริมการค้าไทยเวียดนาม
และนานาชาติ
- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

สถานที่
วีที แหนมเนือง
คอมมูนิตี้

12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับรองประธาน
วีที แหนมเนือง
เลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมแห่งชาติ
คอมมูนิตี้
เวียดนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ(เวียดนาม) และเอกอัครราชทูต
เวียดนามประจาประเทศไทย และคณะ
13.00 น. - ร่วมพิธีเปิดการประชุมส่งเสริมการค้า
วีที แหนมเนือง
ไทยเวียดนามและนานาชาติ
คอมมูนิตี้
18.30 น. - ร่วมงานกาล่าดินเนอร์และกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม วีที แหนมเนือง
ประชุมส่งเสริมการค้าไทยเวียดนามและ
คอมมูนิตี้
นานาชาติ
08.00 น. - ร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจและพิธีลงนาม
วีที แหนมเนือง
ความร่วมมือเชิงธุรกิจ
คอมมูนิตี้
09.00 น. - ร่วมประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้
ห้องคาชะโนด
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ามัน
ผ่านระบบวีดทิ ัศน์ทางไกล
09.30 น. - ประธานการประชุม กบจ.
ห้องประชุมสบายดี
11.00 น. - ประธานประชุมหารือการเปลีย่ นผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดินศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ
ครั้งที่ 41 ประจาปี 2563

ห้องประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
ห้องประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

12.00 น. - ร่วมงาน “การประชุมส่งเสริมการค้า
ไทยเวียดนามและนานาชาติ
16.00 น. - ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
18.30 น. - ร่วมงานกาล่าดินเนอร์และกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมส่งเสริมการค้าไทยเวียดนามและ
นานาชาติ
08.30 น - ประธานพิธีเททองหล่อกระถางธูปเทพยดาฟ้าดิน
07.10 น. - ร่วมส่ง Mr. Hau A Lenh (เฮา อา เหล่น)
รองประธานเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วม
แห่งชาติเวียดนาม
- ร่วมส่ง Mr. Nguyen Hai Bang (เงียน ฮาย บั่ง)
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทย
08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

วีที แหนมเนือง

- ไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- ลาพักผ่อน

เจ้าของเรื่อง
สานักงาน
จังหวัด

สมาคมธุรกิจ
ไทยเวียดนาม

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
ท่องเที่ยว
และกีฬา

วัดมัชฌิมาวาส
วีที แหนมเนือง
คอมมูนิตี้

สานักงาน
จังหวัด
พระพุทธศาสนา
สานักงาน
จังหวัด

ศาลเจ้าปู่-ย่า
ท่าอากาศยาน
อุดรธานี

ศาลเจ้าปู่-ย่า
สานักงาน
จังหวัด

หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

28 - 29
ก.ย.
30 ก.ย.

- วันหยุดราชการ

28 - 29
ก.ย.
30 ก.ย.

- วันหยุดราชการ

28 ก.ย.

29 ก.ย.
30 ก.ย.

- ปฏิบัติราชการปกติ

- ปฏิบัติราชการปกติ

28 - 29
ก.ย.
30 ก.ย.

12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับรองประธาน
วีที แหนมเนือง
เลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมแห่งชาติ
คอมมูนิตี้
เวียดนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ(เวียดนาม) และเอกอัครราชทูต
เวียดนามประจาประเทศไทย และคณะ
13.00 น. - ร่วมพิธีเปิดการประชุมส่งเสริมการค้า
วีที แหนมเนือง
ไทยเวียดนามและนานาชาติ
คอมมูนิตี้
18.30 น. - ร่วมงานกาล่าดินเนอร์และกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม วีที แหนมเนือง
ประชุมส่งเสริมการค้าไทยเวียดนามและ
คอมมูนิตี้
นานาชาติ
08.00 น. - ร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจและพิธีลงนาม
วีที แหนมเนือง
ความร่วมมือเชิงธุรกิจ
คอมมูนิตี้
09.30 น. - ร่วมประชุม กบจ.
ห้องประชุมสบายดี

สมาคมธุรกิจ
ไทยเวียดนาม

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร 0-4224-8777

