วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2๕62
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 13.00 – - ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน อาเภอเชียงคาน ปกครองจังหวัด
15.00 น. ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
จังหวัดเลย
พัฒนาจังหวัดสัญจร
18 ส.ค. 05.45 น. - ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันวิ่งเพือ่ สุขภาพ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
กทจ.อด.
“อุดรธานี สปอร์ตซิตี้รัน 2019”
ที่ 10 ห้วยหลวง
06.00 น. - ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 กม.
06.30 น. - ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 3.5 กม.
19 ส.ค. 11.00 น. - นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการ
ห้องประชุม
กระทรวง
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ศรีณรงค์ ชั้น 2
มหาดไทย
ศาลากลางจังหวัด
สุรินทร์
17.00 น. - ประธานพิธีเปิดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอ
ลานโปรโมชั่น
มรภ.อุดรธานี
ชุมชน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซ่า

นายสิธิชัย จินดาหลวง
17 ส.ค. 14.00 น. - ชมการแข่งขันฟุตบอลอุดรคัพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 18 ส.ค. 18.30 น. - ประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน
แห่งชาติ ฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปี้ยนชิพ
รุ่น 19 ปี
19 ส.ค. 09.00 น. - ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทาแผนแม่บทเมืองกีฬา (Sport City)
จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
รับมืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(Functional Exercise : FEX)
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
05.45 น. - ร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ “อุดรธานี สปอร์ตซิตี้รัน
2019”
19 ส.ค. 08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

ทต.นางัว
สนามฟุตบอล
มรภ.อุดรธานี

กกท.
กกท.

ห้องประชุมศูนย์
ฝึกประสบการณ์ฯ
ชั้น 3 มรภ.อด.
ห้องฟ้าหลวง
โรงแรมนภาลัย

กกท.
ปศุสัตว์จังหวัด

นายวันชัย จันทร์พร
17 ส.ค.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 18 ส.ค.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 17 ส.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อไพรัช สมณะ
18 ส.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
19 ส.ค. 08.00 น. - ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
09.00 น. - ตรวจติดตามการดาเนินการแก้ไขปัญหาการส่งพัสดุ
ที่ผิดกฎหมายทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งอื่น
13.00 น. - ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ที่ 10 ห้วยหลวง
หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด

กทจ.อด.
สานักงาน
จังหวัด

เมรุวัดศิรินทรา
วาส ม.6
บ.โนนสะอาด
หน้าเสาธง
สานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
พื้นทีอ่ าเภอเมือง กอ.รมน.จว.อด.
อุดรธานี
กองพันทหารราบ คุมประพฤติ
ที่ 1 กรมทหาร
ราบที่ 11
ต.โนนสูง

14.00 น. - ตรวจเยี่ยม ห้างหุ้นส่วนจากัด เบรฟ ธุรกิจ ตาม
พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
15.00 น. - ตรวจเยี่ยม มูลนิธิ นายทุง-นางตัน โตวัน
16.00 น. - ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานจิตอาสา
(VDO Conference)
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

17-18
ส.ค.
19 ส.ค.

- วันหยุดราชการ

17-18
ส.ค.
19 ส.ค.

- วันหยุดราชการ

17-18
ส.ค.
19 ส.ค.

- วันหยุดราชการ

เลขที่ 351 หมู่ 1 ปกครองจังหวัด
ถ.อุดร-ขอนแก่น
ต.โนนสูง
โรงเรียน
ปกครองจังหวัด
อุดรพิทยานุกูล
ห้องพระยาศรี ปกครองจังหวัด
สุริยราชวรานุวัตร

- ปฏิบัติราชการปกติ

- ปฏิบัติราชการปกติ

- ปฏิบัติราชการปกติ
สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร 0-4224-8777

