วาระงานผูบริหาร
วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
21 ก.ค.

เวลา
เรื่อง
15.00 น - ประธานงานฌาปนกิจศพ
คุณแมประมวล สําราญชลารักษ

22 ก.ค. 11.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมคําชะโนด
23 ก.ค. 09.00 น. - ประธานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
10.30 น. - ประธานเปดนิทรรศการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
13.30 น. - ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อชี้แจง
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 รุนที่ 4
14.00 น. - ประธานประชุมเตรียมความพรอมชี้แจง
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานีตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติและ
คณะอนุกรรมาธิการฯ
รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
เจาของเรื่อง
วัดสวาง
ทองเที่ยวและกีฬา
สุวรรณาราม
อ.เมือง จ.นครพนม
สโมสรนายทหาร
มทบ.24
คายประจักษ
ศิลปาคม มทบ.24
หอประชุมโรงเรียน
โรงเรียนมัธยม
สิริวณ
ั วรี 1
สิริวณ
ั วรี 1
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ชมรม
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุบาล
ประจําจังหวัดแหง
ประเทศไทย

21 ก.ค. 18.19 น. - ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต รองผูอ ํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดแหงประเทศไทย

22 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
23 ก.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
หองพระพุทธบาท
เกษตรและ
การเกษตรและสหกรณระดับจังหวัดอุดรธานี
บัวบก
สหกรณ
10.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว
อุดรธานี
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
14.00 น. - รวมประชุมสวนราชการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หองคําชะโนด
สํานักงานจังหวัด
แผนงานโครงการป พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการ

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

21 – 22
- เวรวันหยุดราชการ
ก.ค.
23 ก.ค. 09.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
10.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการจัดนิทรรศการ
และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
15.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมภาคปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยและรักษา
ความสงบเรียบรอยในอํานาจหนาที่พนักงาน
ฝายปกครอง

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
21 – 22
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ค.
(ท)
23 ก.ค. 07.00 – - ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล การขยายผล
17.30 น. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

21 ก.ค. 15.00 น. - รวมงานฌาปนกิจศพ
22 ก.ค. 07.30 น. - ประธานและรวมปนจักรยานรณรงคในกิจกรรม
วันงดเหลาเขาพรรษา
23 ก.ค. 10.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการนิทรรศการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
14.00 น. - รวมประชุมความพรอมชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561 ขั้นกรรมาธิการฯ
และอนุกรรมาธิการฯ
15.00 น. - กลาวรายงานพิธีเปดโครงการฝกอบรมภาคปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษยและ
รักษาความสงบเรียบรอยในอํานาจหนาที่พนักงาน
ฝายปกครอง Learning by doing

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

21 – 22
- ไปราชการกรุงเทพมหานคร
ก.ค.
23 ก.ค. 14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ เรื่องราว
รองทุกขจากผูบริโภคประจําจังหวัดอุดรธานีและ
ไกลเกลีย่ เรื่องรองเรียน

หองประชุม ชั้น 1 ศึกษาธิการจังหวัด
รร.คายประจักษฯ
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
โรงแรมการิน

ปกครองจังหวัด

โรงแรม
นนทบุรี พาเลท
จ.นนทบุรี

ศปป.1 กอ.รมน.

ศาลาวัดทุงสวาง
สุวรรณาราม
อ.เมือง จ.นครพนม
หนาศาลากลาง
สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

โรงแรมการิน

ปกครองจังหวัด

หองไกลเกลี่ย
ขอพิพาทฯ
อาคาร 2 ชั้น 4

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

