วาระงานผูบริหาร
วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
25 ส.ค.

เวลา

เรื่อง
- เดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2561
26 ส.ค. 09.30 น. - รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ครั้งที่ 7/2561

27 ส.ค. 09.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561
10.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง
ระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2561
11.00 น. - หารือแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์รองรับ
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
14.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการสรางฝายประชารัฐ
ตามโครงการฉลอง 125 ป เมืองอุดรธานี
14.00 น. - บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี ประเด็น โครงการ 125 ป
จังหวัดอุดรธานี การกอสรางฝาย 125 แหง
เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ฟนคืนผืนปาแกปญหาภัยแลง
แกไขปญหา
รองผูว าราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่

เจาของเรื่อง

หองประชุมจิโรจน
โชติพันธุ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวา 2550
หองประชุม
สํานักงานพาณิชย
จังหวัด ชั้น 4
หองประชุม
สํานักงานพาณิชย
จังหวัด ชั้น 4
หองประชุม
ผวจ.อด.

มรภ.ศรีสะเกษ

สํานักสงฆ
อินทรถวาย
ต.โนนหวาย
อ.หนองวัวซอ
สํานักสงฆ
อินทรถวาย
ต.โนนหวาย
อ.หนองวัวซอ

พาณิชยจังหวัด
พาณิชยจังหวัด
บ.อักษร เนกซ
ทสจ.อด.

ประชาสัมพันธ
จังหวัด

25 ส.ค. 10.30 น. - รวมออกรายการโทรทัศนประชาสัมพันธ
ชอง 9 อสม.
การจัดงาน ESSAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2
กรุงเทพมหานคร
26 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
27 ส.ค. 10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชา
หองประชุม 2
สัมพันธดานการทองเที่ยวกลุม จังหวัด
ชั้น 2 อาคาร 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
หองประชุม
และรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบล
ทองถิ่นจังหวัด
14.00 น. - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกระตุน หองสมุดศาลากลาง
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาค
อาคาร 2 ชั้น 3
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมสงเสริม
การตลาด การคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตร

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

25 ส.ค. 09.30 น. - ประธานเปดงานการประกวดสื่อสรางสรรคและ
วัฒนธรรมพื้นบานตอตานทุจริต
26 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
27 ส.ค. 09.30 น. - ประธานเปดงานโครงการประชาพิจารณ
11.30 น. - ประธานพิธีลงนามบันทึกความรวมมือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและองคกรภาคีในจังหวัด
อุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 9/2561
14.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการสรางฝายประชารัฐ
ตามโครงการ 125 ป เมืองอุดรธานี

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
25 – 25
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ส.ค.
(ท)
27 ส.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หองทุงศรีเมือง 1
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุม ชั้น 7
โรงพยาบาล
อาคารอํานวยการ
อุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
หองประชุม
โครงการพัฒนา
พระราชธีราภรณ เด็กและครอบครัว
สพป.อด.เขต 1
จังหวัดอุดรธานี
หองประชุม ชั้น 1 ศึกษาธิการจังหวัด
สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด
สํานักสงฆ
ทสจ.อด.
อินทรถวาย
ต.โนนหวาย
อ.หนองวัวซอ

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

25 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
26 ส.ค. 04.30 น. - รวมเปนเกียรติในงานวิ่งฮาลฟมาราธอนการกุศล
27 ส.ค. 09.00 น. - ประธานโครงการตรวจติดตามหนี้และสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
อุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561
25 – 26
- เวรปฏิบัตริ าชการแทนผูวาราชการในวันหยุด
ส.ค.
27 ส.ค. 13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบล

มทบ.24
อําเภอพิบูลยรักษ

มทบ.24
พัฒนาชุมชน

หองประชุม
ทองถิ่นจังหวัด

ทองถิ่นจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

