วาระงานผูบริหาร
วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
18 ส.ค.

เวลา
เรื่อง
09.00 – - ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
15.00 น. เขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
09.30 น. - กลาวตอนรับในพิธีเปดการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ หมวดอักษร กว.จ.อุดรธานี ประธาน
โดย อธิบดีกรมการขนสงทางบก
(นายสนิท พรหมวงษ)
11.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย
สบายดี อีสานกรีน (Sabaidee-ESAAN GREEN)”

15.30 น. - ประธานพิธีเปดงาน “ISAN MINI MOTOR
SHOW 2018 มหกรรมยานยนตที่ครบครันทีส่ ุด
ในอุดรธานี
19 ส.ค. 05.45 น. - ประธานพิธีเปดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “อุดรธานี
มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปญญา”
ครั้งที่ 2 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
09.00 – - ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
15.00 น. เขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18.30 น. - ตอนรับ คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร
20 ส.ค.

09.00 – - รวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)
16.30 น. เพื่อประชาสัมพันธชุมชนตนแบบดานสมุนไพร
โครงการเมืองสมุนไพร ปงบประมาณ 2561
08.30 น. - ประธานพิธีตอกเสาเข็มเจดีย สังเวชนียสถาน
(ตรัสรู)
09.30 น. - รวมพิธีเปดศูนยอํานวยการชวยเหลือสนับสนุน
กรณีเหตุการณไมปกติ การไฟฟาสวนภูมภิ าค
เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานโดย
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
10.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมโครงการน้ําพระทัย
พระราชทาน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศ
ไทยฯ ประจําจังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ประธานพิธีปดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
เจาหนาที่ ผูใหบริการเพื่อพัฒนาคําชะโนด
อยางยั่งยืน
13.30 น. - ประธานแถลงขาว/จับสลาก ประกบคูการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2018 รอบระดับจังหวัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. ประธานแถลงขาวการจัดงาน ESAN EXPO 2018

รองผูวาราชการจังหวัด

-

สถานที่
เจาของเรื่อง
รร.บานหมากแขง + ศึกษาธิการจังหวัด
รร.สตรีราชินูทิศ
หองฟาหลวง 1 - 2
ขนสงจังหวัด
โรงแรมนภาลัย
หอประชุม
อเนกประสงค
อาคารกิจกรรม
นักศึกษา มรภ.อด.
ลานนาขา ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา
ลานแอโรบิค
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ

มรภ.อุดรธานี

เซ็นทรัลพลาซา
มูลนิธิชวยเหลือ
บุคคลปญญาออน

รร.บานหมากแขง + ศึกษาธิการจังหวัด
รร.สตรีราชินูทิศ
รานอาหาร
สภาอุตสาหกรรม
ระเบียงพัชนี
อําเภอน้ําโสม
สาธารณสุข
จังหวัด
วัดนิโรธพิมพาราม

วัดนิโรธพิมพาราม

SCADA การไฟฟา
สวนภูมภิ าค เขต 1

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 1

เรือนจํากลาง
อุดรธานี

พัฒนาสังคม

สโมสรนายทหาร
คายประจักษ
ศิลปาคม มทบ.24
หองประชุม
พลศึกษา
สถาบันพลศึกษา
หองประชุมสบายดี

มทบ.24

หองทุงศรีเมือง 1
โรงแรมเซ็นทารา

สนง.การกีฬา
ปภ.
สํานักงานจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 – 19
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
20 ส.ค. 08.30 น. - ประธานตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผน
จังหวัดเลย ,
ปฏิบัติราชการประจําปของกลุม จังหวัดภาคตะวัน จังหวัดหนองบัวลําภู
ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 – 19
- เวรวันหยุดราชการ
ส.ค.
20 ส.ค. 10.00 น. - รวมจัดกิจกรรมโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ประจํา
จังหวัดอุดรธานี เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราช
กุศลแด สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
15.00 น. - รวมการแขงขันฟุตบอลนัดพิเศษ การแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2018

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
18 – 19
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ส.ค.
(ท)
20 ส.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

OSM

เรือนจํากลาง
อุดรธานี

พัฒนาสังคม

สนามกีฬาฟุตบอล
สถาบันพลศึกษา

ปภ.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

18 ส.ค. 08.30 น. - รวมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
หมวดอักษร กว.
09.00 น. - รวมถวายสักการะเจาคณะภาค 8 และ
กลาวตอนรับพระสังฆาธิการ
15.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร เจาหนาที และผูบริการ เพื่อการพัฒนา
คําชะโนดที่ยั่งยืน รุนที่ 4
19 ส.ค. 05.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานเดินวิ่งการกุศล
“อุดรธานี มินิมาราธอน”
20 ส.ค. 09.00 น. - ประธานคณะทํางานตรวจติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่
14.00 น. - ประธานคณะทํางานตรวจติดตามการดําเนินงาน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่

หองฟาหลวง 1 - 2
ขนสงจังหวัด
โรงแรมนภาลัย
ศาลาบุญสิงห
พระพุทธศาสนา
วัดมัชฌิมาวาส
สโมสรนายทหาร
มทบ.24
คายประจักษ
ศิลปาคม
เวทีสวนสาธารณะ
ศูนยสงเคราะห
หนองประจักษ
บุคคลปญญาออน
อําเภอวังสามหมอ ปกครองจังหวัด
อําเภอศรีธาตุ

ปกครองจังหวัด

18 ส.ค. 11.00 น. - รวมงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย สบายดี
อีสานกรีน (Sabaidee-ESAAN GREEN)”

หอประชุม
อเนกประสงค
อาคารกิจกรรม
นักศึกษา มรภ.อด.

มรภ.อุดรธานี

หองไกลเกลี่ยฯ
อาคาร 2 ชั้น 4
หองทุงศรีเมือง 1
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

19 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
20 ส.ค. 14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ เรื่องราว
รองทุกขจากผูบริโภคประจําจังหวัดอุดรธานี
15.30 น. - รวมเปนเกียรติในการแถลงขาวการจัดงาน
ESAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

