วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 16 – 18 มิถนุ ายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
16 มิ.ย. 10.00 น. - รวมเปนเกียรติเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหวาง
โรงแรมเลิศนิมิตร
นางสาวฆริตา พูนสีมา (แอริน) และ
จ.ชัยภูมิ
นายพันธิตร จําปาพันธุ (ฟรุตตี้)
17 มิ.ย. 12.30 น. - รวมเปนเกียรติเนื่องในพิธีหมั้น และฉลองมงคล
หองอุดรธานีแกรนด
สมรส ระหวาง นางสาวสิตา โพธิพิพิธ และ
บอลรูม
นายภานุพงษ หุนดี
โรงแรมบานเชียง
16.00 น. - รวมประชุมติดตามการดําเนินการสรางพุทธมณฑล วัดนิโรธพิมพาราม
อีสานอุดรธานี
ต.หนองนาคํา
18 มิ.ย. 09.00 น. - ตอนรับ นางสาวยุพเรศ วงศบุญมี ผูต รวจราชการ หองประชุม ผวจ.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
09.00 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมขาราชการใน
หองประชุม POC
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุนใหมฯ นปร.รุนที่ 12 ผานระบบวีดิทัศนทางไกล
10.00 น. - ประธานประชุมสรุปขอมูลนําเสนอความพรอม
หองประชุม ผวจ.
ในการเสนอตัวเปนเมืองกีฬา (Sports City)
13.30 น. - รับเงินมอบเงินโครงการซอมสรางบาน 125 ป
หองประชุม ผวจ.
125 หลัง (บานอุนรัก)
14.00 น. - ประธานประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวน
หอประชุมทองใหญ
ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจํางบประมาณ
2561
15.00 น. - ประธานประชุมรายงานผลการตรวจติดตาม
หองประชุม ผวจ.
โครงการประจําปงบประมาณป 2561 และ
ประชุมคณะทํางาน TTT (Triple T)

เจาของเรื่อง

พระพุทธศาสนา
พัฒนาสังคม
สํานักงานจังหวัด
สนง.กกท.
อุดรธานี
พัฒนาสังคม
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

16 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานเปดการประชุมสัมมนาและรับฟงความ
คิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

หองน้ําโสม ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา

17 มิ.ย. 10.30 น. - ประธานรวมเปดงานฉลองครบรอบ 4 ป
ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็ปโซลูทเฮลธอุดรธานี
และกิจกรรมสัมมนาเพื่อสุขภาพ
18 มิ.ย. 12.00 น. - รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผน
ปฏิรูปองคการของกระทรวงมหาดไทย และ (ราง)
แผนปฏิรูปองคการของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562-2564)

หองทุงศรีเมือง
แกรนด บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา
หองวิสุทธิกษัตริย
ชั้น 6
โรงแรมตรัง
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานนโยบาย
และแผนการ
ขนสงและจราจร
ศูนยการแพทย
บูรณาการ
แอ็ปโซลูทเฮลธ
ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดฯ สป.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

16 – 17
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
18 มิ.ย. 08.30 น. - ประธานตรวจติดตามประเมินผลการเตรียมการ
ประกวดหมูบาน อพป. ครั้งที่ 2
13.30 น. - ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือก หนวยงาน
อาคาร และบุคคลที่มผี ลการปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติดเขารับรางวัล เนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจําป 2561
14.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - รวมประชุมแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะทํางาน
วิเคราะหงานสําคัญและวางแนวทาง (Road Map)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด :
Think Tank Team (TTT) จังหวัดอุดรธานี

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
16 – 17
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มิ.ย.
(ท)
18 มิ.ย. 09.00 – - ผอ.สน.ปรม.จว.ที่ 10 รวมตรวจประกวดหมูบาน
12.00 น. อพป.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

16 – 17
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
18 มิ.ย. 09.00 น. - รวมติดตามประเมินผลการเตรียมการประกวด
หมูบาน อพป. ครั้งที่ 2
13.30 น. - รวมประชุมพิจารณาคัดเลือกหนวยงาน องคกร
และบุคคลทีม่ ีการปฏิบัติงานดานยาเสพติดเขารับ
รางวัลเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน) ประจําป 2561
15.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

16 – 17
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
18 มิ.ย. 15.00 น. - รวมประชุมแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะทํางาน
วิเคราะหงานสําคัญและวางแนวทาง (Road Map)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด :
Think Tank Team (TTT) จังหวัดอุดรธานี

บานผักบุง
ต.กลางใหญ
อ.บานผือ
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

กอ.รมน.จว.อด.

หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

บานผักบุง
ต.กลางใหญ
อ.บานผือ

กอ.รมน.จว.อด.

บานผักบุง
ต.กลางใหญ
อ.บานผือ
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

ศอ.ปส.จ.อด.

ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

