วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
2 มิ.ย.

3 มิ.ย.

4 มิ.ย.

เวลา
เรื่อง
10.00 น. - ประธานพิธีบําเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต
และทักษิณานุปทาน อุทิศแด อุปชฌายอาจารย
บุพการี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 58 ป
พระครูพิพัฒนวิทยาคม (หลวงพอเจริญ ฐานยุตโต)
เจาคณะอําเภอหนองวัวซอ
11.00 น. - บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี สัญจร เรื่อง นโยบายตลาดชุมชน
07.30 น. - ประธานเปดงาน วันจักรยานโลก “World
Bicycle Day” และปลอยตัวขบวนนักปนจักรยาน
13.30 น. - ประธานเปดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรุนใหม YEC รุนที่ 4 หอการคา
จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
16.00 น. - ประธานเปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
09.00 น. - รวมงานเสวนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ (ประธานโดย นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2 มิ.ย.

4 มิ.ย.

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

เจาของเรื่อง
ประชาสัมพันธ
จังหวัด

แพอางน้ําพาน
อําเภอสรางคอม
บริเวณทุงศรีเมือง

ประชาสัมพันธ
จังหวัด
ชมรมจักรยาน

หองลาวแพน
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

หอการคาจังหวัด

บริเวณ ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

ชมรมจักรยาน
จังหวัดอุดรธานี
กระทรวง
มหาดไทย

หองประชุม
ทุงศรีเมือง 2
โรงแรมเซ็นทารา
ลานนาขา ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร
พาณิชยจังหวัด
ชมรมจักรยาน
จังหวัดอุดรธานี

หองคําชะโนด

ทสจ.อด.

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองประชุม
กอ.รมน.จว.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

-

3 มิ.ย.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
วัดโนนสวาง
ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ

2- 3
มิ.ย.
4 มิ.ย.

2- 3
มิ.ย.
4 มิ.ย.

10.00 น. - ประธานกลาวตอนรับในพิธีเปดกิจกรรมรวมรุน
ยุวชนเพื่อการสรางความเปนพลเมือง
ประจําป 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน “กินขนม ชมของดี
วิถีอางทอง” ครั้งที่ 2
16.00 น. - รวมเปนเกียรติเปดงานนิทรรศการ “วันจักรยาน
โลก” World Bicycle Day
- ปฏิบัติราชการปกติ
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานประชุมการแกไขปญหากรณีรถขนสง
ทองแดงพลิกคว่ํา ครั้งที่ 2/2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
14.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําขอ
จัดตั้งหมูบานใหมในเขตพื้นที่ปาระดับจังหวัด
- วันหยุดราชการ
09.30 น. - ประชุม ศปย.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

2 มิ.ย.
3 มิ.ย.
4 มิ.ย.

17.30 น. - กลาวตอนรับทานทูตวัฒนธรรม สถานทูต
ซาอุดิอารเบียในงาน “รอมะฎอนสัมพันธ ประจําป
ฮิจเราะหศักราช 1439”
- วันหยุดราชการ
08.45 น. - ตอนรับคณะอบรมหลักสูตร นปส.รุนที่ 71
09.30 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือการถายทําภาพยนตร
“หนาฮาน คอยฮัก”
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําขอจัดตั้ง
หมูบานใหมในเขตพื้นที่ปาระดับจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

2–3
พ.ค.
4 พ.ค.

มัสยิดอัลมุบาร็อก
บ.หนองหมื่นทาว
ต.โนนสูง อ.เมือง
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองประชุม
สนง.วัฒนธรรม
หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองประชุม
สนง.วัฒนธรรม
ชั้น 4 อาคาร 1
หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กรณี บริษัท ด็อนท
พานิค บางกอก จํากัด จะมาดําเนินการถายทํา
ภาพยนตร เรื่อง “หนาฮาน คอยฮัก”
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครัง้ ที่ 1/2561

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

