วาระงานผูบริหาร
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2561

ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด

วัน
เวลา
เรื่อง
14 ก.ค. 08.00 น. - รวมออกอากาศสด “ขาวเชาไทยรัฐ”
เพื่อประชาสัมพันธ งาน ESAN Expo 2018
15 ก.ค. 14.00 น. - ซักซอมพิธีการเตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE
16.30 น. - เฝารับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
16 ก.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเตรียมความพรอมกอน
เขาสูวัยผูสูงอายุ รุนที่ 4
09.30 น. - หารือการกําหนดแนวทางขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาดวยโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงและหารือแนวทางการ
แกไขปญหาการรองเรียน กรณีชาวบานรองเรียน
การขุดลอกหนองแด
13.30 น. - ประธานประชุมผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
14.00 น. - ประธานประชุมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
14.00 น. - ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานนโยบายสําคัญรัฐบาลและยุทธศาสตร
16.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
ระดับทองถิ่น

-

สถานที่
ไทยรัฐทีวี กทม.

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

HALL 9
อิมแพค
เมืองทองธานี

สาธารณสุข
จังหวัด

HALL 9
อิมแพค
เมืองทองธานี
หองอุดรธานี 1
โรงแรมบานเชียง
หองประชุม ผวจ.

สาธารณสุข
จังหวัด
เหลากาชาด
จังหวัด
เกษตรและ
สหกรณ

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศิลปาคม
หอประชุมทองใหญ

ปกครองจังหวัด
สวัสดิการฯ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

14 ก.ค. 10.00 น. - ประธานเปดโครงการวัฒนธรรมสูการทองเที่ยว
ตนไมใหญ “รุกข มรดกของแผนดิน ใตรม
พระบารมี” จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
กลุมตนชะโนด
15 ก.ค. 10.00 น. - ประธานเปดโครงการวัฒนธรรมสูการทองเที่ยว
ตนไมใหญ “รุกข มรดกของแผนดิน ใตรม
พระบารมี” จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
กลุมตนจําปาหอม
15.00 น. - รวมใหกําลังใจนักกีฬาฯ และชมการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรคัพ ระหวางทีมวังสามหมอแขงขันกับ
ทีมหนองแสง
18.00 น. - กลาวตอนรับในพิธีเปดการแขงขันกีฬาอาชีวะ
เกมส ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 13 “เวสสุวรรณเกมส”
18.00 น. - รวมงานแสดงความยินดีในการเลือกตั้งนายก
สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแหงประเทศไทย
วาระ 2561-2566
16 ก.ค. 09.30 น. - รวมพิธีเปดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา
กับชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชน
และความสุขของประชาชน

ลานพิธีบวงสรวง วัฒนธรรมจังหวัด
คําชะโนด
บ.โนนเมือง
อ.บานดุง
วัดโนนธาตุ
วัฒนธรรมจังหวัด
บ.เมืองปง
ต.อุมจาน
อ.ประจักษศิลปาคม
สนาม อบต.ทับกุง
ก.ก.ท.
อ.หนองแสง
สนามกีฬา มรภ.อด.
ภัตตาคาร วีที
แหนมเนือง
ถ.มิตรภาพ
ตึกสันติไมตรี
(หลังนอกและหลัง
ใน) ทําเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี

14 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
15 ก.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการสงเสริมการ
เพิ่มผลผลิตการแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
10.30 น.
16 ก.ค. 09.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.00 น.
15.30 น.

หองประชุม 2
วิทยาลัยเกษตร
ศูนยวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
อุดรธานี
อุดรธานี
- ประธานฝายฆราวาสในงานผาปาสามัคคี
พุทธมณฑลจังหวัด วัดนิโรธพิมพาราม
ประจําป 2561
วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง)
- รวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงและหารือแนวทางการ
หองคําชะโนด
สํานักงานจังหวัด
แกไขปญหาการรองเรียน
- ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
หองประชุม
ยุติธรรมจังหวัด
ระดับจังหวัด
สนง.ยุติธรรมจังหวัด
- รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หอประชุมทองใหญ ทองถิ่นจังหวัด
อุดรธานี
- รวมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
หองกรมหลวง
สํานักงานจังหวัด
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา ประจักษศิลปาคม
28 กรกฎาคม 2561
- รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หองกรมหลวง
ปกครองจังหวัด
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
ประจักษศิปลาคม
พัฒนาจังหวัด
- ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ที่วาการ
ปภ.
ความปลอดภัยทางถนน
อําเภอหนองหาน

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
14 – 15
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ค.
(ท)
16 ก.ค. 13.00 น. - ประชุม

กอ.รมน. สวนรื่นฤดี

กอ.รมน.จว.อด.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

14 ก.ค. 10.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการวัฒนธรรมสูการทองเที่ยว
ตนไมใหญ รุกข มรดกของแผนดิน ใตรมพระบารมี
15 ก.ค. 10.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการวัฒนธรรมสูการทองเที่ยว
ตนไมใหญ รุกข มรดกของแผนดิน ใตรมพระบารมี
17.00 น. - รวมพิธีเปดการแขงขันอาชีวเกมส ระดับ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13
เวสสุวัณเกมส
16 ก.ค. 09.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู
วัยผูสูงอายุของเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ 2561
13.30 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561
14.00 น. - รวมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

14 – 15
- เวรปฏิบัติราชการวันหยุดราชการ
ก.ค.
16 ก.ค. 14.00 น. - รวมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561

ลานพิธีบวงสรวง
คําชะโนด
บ.โนนเมือง
วัดโนนธาตุ
บ.เมืองปง
ต.อุมจาน
สนามกีฬา
ม.ราชภัฏอุดรธานี

วัฒนธรรมจังหวัด

หองอุดรธานี 1
โรงแรมบานเชียง

กาชาดจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศิปลาคม

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศิปลาคม

ปกครองจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศิปลาคม

สํานักงานจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.อาชีวศึกษา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

