วาระงานผูบริหาร
วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
30 มิ.ย. 09.00 น. - ตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และรวมลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบานนาคําแกว - บานงอย ต.นาขา อ.เมือง
10.30 น. - สงรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
และคณะ
1 ก.ค. 14.00 น. - ประธานพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประจําป 2561
2 ก.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการการเตรียมความพรอม
กอนเขาสูวัยผูส ูงอายุ
10.00 น. - บรรยายสรุป “ขอมูลจังหวัดอุดรธานี” ใหกับคณะ
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุนที่ 71
13.30 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
14.00 น. - ประธานหารือแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมการวิเคราะหงานสําคัญและ
แนวทาง (ROAD MAP) ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สถานที่
โครงการถนน คสล.
สายทางบาน
นาคําแกว-บานงอย
บานนาขา อ.เมือง
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
สถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
หองอุดรธานี 1
โรงแรมบานเชียง
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ปภ.

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองประชุม ผวจ.

ปภ.

สํานักงานจังหวัด
สพป.อด.เขต 1
เหลากาชาด
จังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

30 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการพัฒนาครูสู
หองอุดรธานีฮอลล
อบจ.อด.
ความสําเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาศตวรรษ
ชั้น 4
ที่ 21
เซ็นทรัลพลาซา
09.30 น. - ประธานเปดการประชุมเครือขาย SDGsPGS
อาคารโพศรีวลิ เลจ
โพศรีวิลเลจ
เพื่อรวมขับเคลื่อนตลาดโพศรี ตลาดสินคาเกษตร ตลาดโพศรี อุดรธานี
อินทรียแหงแรกของประเทศไทย
1 มิ.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
2 มิ.ย. 09.30 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผูนํานักศึกษา
หองประชุม 2
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ในภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ชั้น 2 อาคาร 1
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
หองประชุม 2
คณะกรรมการฯ
(คําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1331/2561)
ชั้น 2 อาคาร 1
15.00 น. - ประชุมรายงานผลการตรวจติดตามโครงการ
หองประชุม ผวจ. สํานักงานจังหวัด
ประจําปงบประมาณ 2561 และประชุม
คณะทํางาน TTT (Triple T)

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

30 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมการแกไขปญหาโรงไฟฟาชีวมวล
1 ก.ค.
2 ก.ค.

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
14.00 น. - รวมประชุมการแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่
เทศบาลนครอุดรธานี
16.00 น. - ประธานแถลงขาวในรายการ “ที่นี่มีคําตอบ”

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

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

30 มิ.ย.1 ก.ค.
2 ก.ค.

โรงเรียนบานปากาว
ต.ผักตบ
อ.หนองหาน

อําเภอหนองหาน

หองประชุม 1
ศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียนคาย
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพระยา
ปภ.
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองขาวเคเบิ้ลทีวี
ว.สารพัดชาง

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

30 มิ.ย.- วันหยุดราชการ
1 ก.ค.
2 ก.ค. 08.45 น. - ตอนรับคณะอบรมหลักสูตร นปส. รุนที่ 71

ทาอากาศยาน
อุดรธานี

30 มิ.ย. 09.00 น. - ตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี
โครงการถนน คสล.
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และรวมลงพื้นที่ตรวจ
สายทางบาน
ติดตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาคําแกว-บานงอย
สายทางบานนาคําแกว - บานงอย ต.นาขา อ.เมือง บานนาขา อ.เมือง
1 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
2 ก.ค. 10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
หองประชุม 2
(คําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1331/2561)
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

คณะกรรมการฯ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

