วาระงานผูบริหาร
วันที่ 1 – 3 กันยายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
1 ก.ย.
2 ก.ย.
3 ก.ย.

เวลา

เรื่อง

- วันหยุดราชการ
18.30 น. - รวมเปนเกียรติในงานเฉลิมฉลอง 73 ป วันชาติ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เจาของเรื่อง

วีทีแหนมเนืองคอม
มูนิตี้ ถ.มิตรภาพ –
ขอนแกน
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

09.30 น. - กลาวตอนรับ และรวมประชุมโครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม
ยั่งยืน จังหวัดเลย ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี และ
หนองบัวลําภู
10.00 น. - ประธานประชุมเพื่อจัดทํารางขอเสนอการพัฒนา
หองประชุมสบายดี
เศรษฐกิจกลุมจังหวัดฯ ในเบื้องตน
13.30 น. - ประธานประชุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม หองประชุมสบายดี
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
หองประชุมพระยา
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
อุดรธานี ครั้งที่ 5/2561

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่

ปกครองจังหวัด

OSM
สํานักงานจังหวัด

พัฒนาสังคม

1–2
ก.ย.
3 ก.ย.

- วันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (สนช.พบประชาชน)
10.00 น. - ประชุมติดตามความกาวหนาการขอพระราชทาน
ความชวยเหลือสนับสนุนการขุดสระน้ําและ
ปรับปรุงถนน (นายสุริยา แสงจันทร)
10.00 น. - รวมประชุมจัดทํารางขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยประจําจังหวัดอุดรธานี
14.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2561
15.30 น. - ประธานประชุมติดตามความกาวหนาการจัดทํา
โครงการศึกษาออกแบบและกอสรางพื้นที่
สันทนาการเพื่อเปนทางเชื่อมทุงศรีเมืองกับ
หนองประจักษฯ

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

หองประชุมสบายดี

OSM

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ธนารักษพื้นที่

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ธนารักษพื้นที่

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

ทองถิ่นจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1 ก.ย.
08.00 น.
2 ก.ย.
08.00 น.
3 ก.ย.

09.00 น.
13.00 น.

13.30 น.
16.00 น.
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

1–2
ก.ย.
3 ก.ย.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

1 ก.ย.
2 ก.ย.

3 ก.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานพิธีเปดงานและรวมศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาและรักษาเครือขายการประชาสัมพันธ
จังหวัดอุดรธานี
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมศึกษาดูงานดานการประชาสัมพันธภาครัฐ
เอกชน จ.นครราชสีมา
- รวมประชุมการติดตามความคืบหนาการดําเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- บริษัท อีอารเอ็ม – สยาม จํากัด (บริษัทที่ปรึกษา)
ขออนุญาตเขาพบเพื่อสัมภาษณ และเก็บขอมูล
ตามแบบสํารวจทัศนคติผูมสี วนไดสวนเสียของ
องคกร
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2561
- ประธานประชุมแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนยดํารงธรรมอําเภอ

ประชาสัมพันธ

อ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ

ประชาสัมพันธ

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด
พลังงานจังหวัด

พัฒนาสังคม
ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- เวรวันหยุดราชการ
10.30 น. - ตอนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติพบประชาชน ตามวิถี
ไทยนิยม ยั่งยืน
18.30 น. - รวมงานเฉลิมฉลอง 73 ป วันชาติสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
09.00 น. - รวมประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
11.00 น. - รวมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
13.00 น. - รวมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
14.40 น. - รวมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

อ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา

1 ก.ย
2 ก.ย.

- วันหยุดราชการ
18.30 น. - รวมงานเฉลิมฉลอง 73 ป วันชาติสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

3 ก.ย.

09.00 น. - รวมประชุมการติดตามความคืบหนาการดําเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
13.30 น. - รวมประชุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

กองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จว.อด.

ทาอากาศยาน
อุดรธานี

ปกครองจังหวัด

วีทีแหนมเนืองคอม
มูนิตี้ ถ.มิตรภาพ –
ขอนแกน
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
ชุมชน ทน.อด.
บ.โคกสวางนาดี
ม.13 ต.โพนงาม
อ.หนองหาน
บ.หนองดินจี่ ม.12
ต.โพนงาม
อ.หนองหาน

สํานักงานจังหวัด

วีทีแหนมเนืองคอม
มูนิตี้ ถ.มิตรภาพ –
ขอนแกน
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

