วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
12 พ.ค.

เวลา

19.09 น.
13 พ.ค.
14 พ.ค.

15 พ.ค. 06.30 น.
08.30 น.
10.00 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
09.30 –
15.30 น.
รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เรื่อง
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการ
สําคัญ
- รวมเปนเกียรติเนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส
ระหวาง นางสาวศิประภาพ กุลประกอบลาภ
และ นายวิศรุตฆ ศิรสิ ิงหสังชัย
- เดินทางไปราชการจังหวัดสุรินทร เพื่อรวมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ
- รวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ครั้งที่ 4/2561
- ประธานทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
- บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมตอ
บทบาทการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
- ประธานพิธีเปดและมอบเกียรติบัตร
งานวันเกียรติยศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20
- รวมพบปะผูเขารวมประชุมการขับเคลื่อน
“112 ตําบลตนแบบสูอุดรเมืองถนนปลอดภัย”
- ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 5/2561
- รวมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ผานระบบ
วีดิทัศนทางไกล
- รวมออกนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ชมรม To Be Number One จังหวัดอุดรธานี

สถานที่

เจาของเรื่อง

หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

หองประชุม ชั้น 2
ศูนยฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ อาคารลาน
ชาง มรภ.สุรินทร
ถ.เทศา
หนองประจักษ
โรงแรมหนองหาน
แกรนด โฮเทล
แอนดรีสอรท
หองประชุมโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษพิทยา

ปศุสัตวจังหวัด

พระพุทธศาสนา
มรภ.อุดรธานี
สพม.เขต 20

หองอุดรดุษฎี
สาธารณสุข
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
จังหวัด
หองประชุม สนง. ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
หองคําชะโนด
ปกครองจังหวัด
ม.ราชภัฏอุดรธานี/
รร.พันดอนวิทยา
อ.กุมภวาป

สาธารณสุข
จังหวัด

ลานกิจกรรม
เดอะโรด(สนามแขง)
UD TOWN
ศูนยพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานี

UD TOWN

12 พ.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
13 พ.ค. 22.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “ UD TOWN 3X3 STREET
BALL 2018”
14 พ.ค. 09.00 น. - ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโครงการ
ผาขาวมาทองถิ่นหัตถศิลปไทย ระดับภูมิภาค

15 พ.ค. 09.30 น. - ประธานเปดการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
หองลาวเจริญศรี
กิจการบานเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
13.30 น. - ประธานประชุมสรุปผลการดําเนินการปองกันและ หองประชุมพระยา
ลดอุบัติเหตุทางถนนเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
หองประชุมสบายดี
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของขาราชการ
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

บ.ประชารัฐ
สามัคคีวสิ าหกิจ
เพื่อสังคม
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 – 14
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
15 พ.ค. 06.30 น. - รวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรม “วันอังคาร
ถ.เทศา
พระพุทธศาสนา
สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
หนองประจักษ
09.00 น. - ประธานประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการ
หองประชุม ชั้น 7
โรงพยาบาล
ดําเนินการกอสรางและรวมหารือแนวทางการ
อาคารผูปวยนอก
อุดรธานี
ดําเนินการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระ โรงพยาบาลอุดรธานี
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม ประทับคูสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.00 น. - ประธานประชุมหารือตามโครงการประชาชนรวม
หองประชุม
เรือนจํา
สรางงานสรางอาชีพผูตองขังเรือนจํากลางอุดรธานี
ตึกอํานวยการ
เรือนจํากลาง
13.30 น. รวมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หองประชุม สนง. ศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัด
15.00 น. - รวมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของ
หองคําชะโนด
ปกครองจังหวัด
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ผานระบบวีดิทศั นทางไกล
15.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานแกไขปญหาโรงงาน
บ.ศรีตรังแอโกร
บ.ศรีตรังแอโกร
ยางพารา
อินดัสทรี จํากัด
อินดัสทรี จํากัด

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
12 – 14
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
พ.ค.
(ท)
15 พ.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

12 – 14
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
15 พ.ค. 09.00 น. - ประธานตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับ
2 โครงการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561
อ.กูแกว
13.30 น. - รวมประชุมสรุปผลการดําเนินการปองกันและลด
หองประชุมพระยา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2561
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
เขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ
15.00 น. - รวมประชุม Conference มอบแนวทางการลง
หองคําชะโนด
พื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล/
ชุมชน
12 – 14
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
15 พ.ค. 15.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของขาราชการ
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

