ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2๕62
เวลา
เรื่อง
09.00 – - ร่วมประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจา
17.00 น. สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้าน สปป.ลาว
และจังหวัดใกล้เคียงในหัวข้อ “ไทย-ลาว : การทูตเพื่อ
ความเชื่อมโยงและมิตรภาพในบริบทใหม่”
19.00 –
21.00 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
09.00 น.

นายวันชัย จันทร์พร
07.00 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
08.00 น.
09.30 น.
13.00 น.
15.00 น.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 09.00 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
11.00 น.
14.00 น.
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สถานที่
เจ้าของเรื่อง
ห้องล้านช้าง 2 – 3
สานักงาน
ชั้น 2
ปลัดกระทรวง
โรงแรม Crowne
มหาดไทย
Plaza นครหลวง
เวียงจันทน์
- ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาคารค่าเพือ่ เป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม ทาเนียบเอกอัครราชทูต
สานักงาน
ประชุม ในการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต/
ณ เวียงจันทน์
ปลัดกระทรวง
กงสุลใหญ่ประจา สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาดไทย
ชายแดนด้าน สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง
- ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาร่าง
ห้องสุพรรณิการ์
ม.ราชภัฏอุดรธานี
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
พ.ศ. 2563 – 2565”
วิชาชีพ มรภ.อุดรธานี
- ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการ
โรงแรมพูลแมน
สานักงาน
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความ ขอนแก่น ราชา ออคิด
ปลัดกระทรวง
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าค
มหาดไทย
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประธานพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ลานออกกาลังกาย
โรงพยาบาล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสาธารณะ
อุดรธานี
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หนองประจักษ์
(ด้านหน้า รพ.อุดรธานี)
- ออกรายการนานาสาระ
บริษัท โฮมเคเบิล้
ประชาสัมพันธ์
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ห้องประชุมพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
คุม้ ครองเด็ก ครั้งที่ 3/2562
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ห้องประชุม POC
สาธารณสุขจังหวัด
- ประธานพิธีเปิดงาน ปั่นม่วน ชวนวิ่ง พาแม่เที่ยวภู
สวนพฤกษศาสตร์
อาเภอหนองแสง
ดูกระเจียวบาน @ ภูฝอยลม
ฝอยลม 60 พรรษา
มหาราชินี
- ประธานประชุมการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ห้องประชุม กอ.รมน.
กอ.รมน.จว.อด.
ส่งพัสดุที่ผิดกฎหมายผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
จว.อด.
และพัสดุ
- ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการลด
ห้องน้าโสม 1 ชั้น 3
สานักงานจังหวัด
ปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่
โรงแรมเซ็นทารา
จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
- ประธานพิธปี ิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
กองร้อย อส.จ.อด.ที่ 1
ศอ.ปส.จ.อด.
อุดรธานี ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รุ่นที่ 7
- ปฏิบัติราชการปกติ

10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอ
ความคิดเห็นการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
และกัดปลาจังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก
ศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี
13.00 น. - ร่วมพิธีเปิดงาน ปั่นม่วน ชวนวิ่ง พาแม่เที่ยวภู
ดูกระเจียวบาน @ ภูฝอยลม
15.00 น. - กล่าวรายงานพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 7

ห้องประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

กองร้อย อส.จ.อด.ที่ 1

สาธารณสุขจังหวัด

สวนพฤกษศาสตร์
ฝอยลม 60 พรรษา
มหาราชินี
กองร้อย อส.จ.อด.ที่ 1

อาเภอหนองแสง
ศอ.ปส.จ.อด.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) ของ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในหัวข้อ “มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้”
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Comference)
10.30 น. - ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
การลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา
ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี
15.00 น. - ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องประชุม POC

สานักงานจังหวัด

ห้องน้าโสม 1 ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา
อุดรธานี
ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี/
ห้องประชุมกองบิน 23

สานักงานจังหวัด
สานักงานจังหวัด

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

