ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2๕61
เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ประชาสัมพันธงาน “มหกรรมผาทอมืออนุภูมิภาค
เปนตนไป ลุมน้ําโขง : GMS Fabric Expo 2018”
- ออกอากาศสดรายการผูหญิงถึงผูหญิง
- บันทึกเทปรายการสัมภาษณในรายการคัมภีรวิถีรวย
ชอง 9
- แถลงขาวการจัดงาน “มหกรรมผาทอมืออนุภูมภิ าค
ลุมน้ําโขง : GMS Fabric Expo 2018”

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

สถานที่
สถานีโทรทัศน ชอง 3
สตูดโิ อ อาคาร
มาลีนนททาวเวอร 1
ชั้น 2 ถ.พระราม 4
สตูดโิ อ 5 ตึก
ปฏิบัติการ สถานีวิทยุ
ชอง 9 ถ.พระราม 9
บานมนังคศิลา
แขวงสี่แยกมหานาค

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

บริษัท โฮมเคเบิล้
หองประชุมสํานักงาน
เกษตรและสหกรณ
หองอุดรธานีแกรนด
บอลรูม
โรงแรมบานเชียง

ประชาสัมพันธ
เกษตรและ
สหกรณ
กสทช.

หองประชุมปรีชา
ชัยรัตน ศูนย
วัฒนธรรมไทย-จีน
ศาลเจาปู- ยา
หองประชุมสบายดี

สภาอุตสาหกรรม

บริษัท สหะชัย
ธนะวัฒน จํากัด
ถ.อุดร-สกล
ลานกิจกรรม ZAPP
STATION ZONE 4
ศูนยการคายูดีทาวน

แรงงานจังหวัด

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.00 น. - รวมรายการ “นานาสาระกับผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - ตอนรับหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน)
09.00 น. - ประธานเปดการอบรมโครงการใหความรูเรื่องผลของการ
แผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ตอความปลอดภัยดานสุขภาพของมนุษยใน
5 ภูมิภาค ระยะ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานพิธีมอบจักรยานโครงการ “50 ป ส.อ.ท. มอบ
จักรยาน 7,000 คัน ปนรัก...สูโรงเรียนขาดแคลน”
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ส.อ.ท.ครบรอบ 50 ป
13.30 น. - ประธานการประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที2่ /2561
14.00 น. - ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการของคณะ
กรรมการศูนยปฏิบตั ิการคามนุษยดานแรงงาน
19.30 น. - ประธานเปดการแขงขันกีฬามวยไทย รายการ
“6 กุมภาพันธ วันมวยไทย” ประจําป 2561
นายธนพล จันทรนิมิ
08.30 น. - ตอนรับ พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รองแมทัพภาค 2
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานกลั่นกรองสรุปผลการตอบ
คําถามและการแสดงความคิดเห็นตอคําถาม 4+6 ขอ
ของนายกรัฐมนตรี
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
อุดรธานี
10.30 น. - ประธานประชุมอนุกรรมการดานการจัดซื้อจัดจาง
13.30 น. - ประธานประชุมโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย
เมืองสุข) ประจําป 2561
15.30 น. - ประธานสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ปที่ 21

คลังจังหวัด

การกีฬาแหง
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี

หองประชุม ผวจ.อด.
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

กอ.รมน.จว.อด.
สํานักงานจังหวัด

รอย อส.จ.อด.ที่ 1

ศอ.ปส.จ.อด.

หองประชุมสํานักงาน
โครงการกอสราง
วัดปาบานตาด
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ศาลาจัตุรมุข พระมหา
ธาตุเจดียฯ
วัดปาบานคอ

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
พระพุทธศาสนา

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

08.00 น. - ตอนรับรองแมทัพภาค 2
08.00 น. - ออกรายการนานาสาระ
09.00 น. - ประธานเปดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
บนเสนทาง Routes การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบฯ 2561
10.30 น. - ประธานพิธีเปดปายศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
(ศาสตรพระราชา)
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินงานตามโครงการ
คัดเลือกหมูบา นดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ป 2561
ระดับจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

10.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ เรื่องราวรองทุกข
จากผูบริโภคประจําจังหวัดอุดรธานี

หองประชุม ผวจ.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

บริษัท โฮมเคเบิล้
หองอุดรธานี 2
โรงแรมบานเชียง

บริษัท โฮมเคเบิล้
ทองเที่ยวและกีฬา

วัดศรีทรงธรรม ม.12
บ.หนองดินจี่
ต.โพนงาม
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

อําเภอหนองหาน

หองไกลเกลี่ย
ขอพิพาท อาคาร 2
ชั้น 4

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

