วาระงานผูบริหาร
วันที่ 18 เมษายน 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
08.00 น. - บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
บริษัท โฮมเคเบิล้
อุดรธานี
09.00 น. - ประธานประชุมสรุปผลการปฏิบตั ิและรวมแถลงขาว
หองประชุมพระยาศรี
ประจําวัน ศูนยปฏิบตั ิการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สุริยราชวรานุวัตร
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการจัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตขาว
หองฟาหลวง 1
สูมาตรฐานเกษตรอินทรียครบวงจร
โรงแรมนภาลัย
09.30 น. - ประธานแถลงขาวและปดศูนยปฏิบัติการปองกันและ
บริเวณศาลหลักเมือง
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
หองประชุม
สหกรณจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
พระพุทธบาทบัวบก
10.30 น. - ตอนรับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 10
หองประชุม ผวจ.อด.
(นางสาวอรนุช ศรีนนท) และคณะ ผต.กระทรวง/กรม
11.00 น. - รวมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการสัตวปลอด
หองประชุมสบายดี
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
13.00 น. - นักกีฬาผูสูงอายุ เขาพบเพื่อรับโอวาท
15.00 น. - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
ทาอากาศยานทหาร
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯ ปฏิบตั ิ
กองบิน 23
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เจาของเรื่อง
ประชาสัมพันธ
ปภ.
เกษตรจังหวัด
ปภ.
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.30 น. - รวมบันทึกเทปรายการ “นานาสาระกับผูวา ราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี”
09.00 น. - รวมตรวจสภาพความพรอมศูนยพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุดรธานี ตําบลโนนสูง
11.00 น. - รวมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายก
รัฐมนตรี และผูต รวจราชการกระทรวง
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN EXPO
2018)
16.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานการจัดงาน ESAN EXPO

บริษัท โฮมเคเบิล้

ประชาสัมพันธ

ศูนยพักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุดรธานี
ต.โนนสูง อ.เมือง

ผูตรวจราชการ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
เขต 10
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี
หองประชุม 2 ชั้น 2
อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา

สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
09.00 น. - รวมประชุมสรุปผลการปฏิบตั ิและรวมแถลงขาวของศูนย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต
09.30 น. - รวมปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดานตรวจการจาง
โครงการพิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
15.15 น. - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ปภ.

บริเวณศาลหลักเมือง

ปภ.

หองประชุม
อาคารกอสราง
วัดปาบานตาด
โรงแรมเซ็นทารา

โยธาธิการและ
ผังเมือง

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

13.00 น. - ประชุม กอ.รมน.

กอ.รมน. สวนรื่นฤดี
กรุงเทพมหานคร

กอ.รมน.จว.อด.

09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
10.30 น. - รวมตอนรับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผูตรวจราชการกระทรวง
11.00 น. - รวมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายก
รัฐมนตรี และผูต รวจราชการกระทรวง/กรม
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN EXPO
2018)

หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก
หองประชุม ผวจ.อด.

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2 ชั้น 2
อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

