วาระงานผูบริหาร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
08.00 น. - ประธานตรวจเยี่ยมตลาดผลผลิตการเกษตร คาสง ตลาด
ตลาดเมือง
พาณิชยจังหวัด
เมืองทอง (ผูรวมตรวจเยีย่ ม 1.พาณิชยจังหวัด/
จังหวัดอุดรธานี
2.กรรมการ ผจก.ตลาดเมืองทอง/3.เกษตรและสหกรณ/
เกษตรจังหวัด/5.ประชารัฐ จ.อด. (คุณภาคภูมิ)/6.ประชา
สัมพันธจังหวัด
09.30 น. - บริษัท ทีม (โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
หองประชุม ผวจ.อด. พลังงานจังหวัด
ในแบบ SPP-Hybrid ขนาด 16 MW) เขาพบ
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
หองประชุมสบายดี
พัฒนาชุมชน
นโยบายพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) ครั้งที่
จังหวัด
4/2561
11.30 น. - รวมพบปะผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
หองมุขมนตรี
สาธารณสุขจังหวัด
ศักยภาพการทํางานของกลไก ศปถ.อําเภอนํารอง
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ในการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน”
13.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ หองประชุมกรมหลวง
กกท.
พิจารณาคัดเลือกเจาภาพการจัดแขงขันกีฬาแหงชาติ
ประจักษศลิ ปาคม
16.00 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬา พตท.อุดรธานี ครั้งที่ 34
สนามกีฬา
สํานักงานจังหวัด
ประจําป 2561
ม.ราชภัฏอุดรธานี
18.00 น. - ประธานพิธีเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติองคเจาปูยา
ศาลเจาปู – ยา
ศาลเจาปู – ยา
“ปงเถามาแซ”
09.30 – - รวมออกนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานชมรม
1. รร.เชียงเพ็งวิทยา สาธารณสุขจังหวัด
16.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี
(ระดับดีเดน)
2. สถานพินิจฯ
3. รร.มัธยม
เทศบาล 6
นครอุดรธานี

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของกลไก ศปถ.อําเภอนํารองในการ
ปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน”
13.30 น. - ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี

ศูนยอุตสาหกรรม
ภาค 4/เกษตรและ
สหกรณ/พิพิธภัณฑ
บานเชียง
หองมุขมนตรี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
พื้นที่อําเภอหนองหาน

สํานักงานจังหวัด

สาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หองประชุมรมไทร
ว.สารพัดชาง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ว.สารพัดชางอุดรธานี
อุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเฝาระวังปญหายาเสพติด
หองประชุมพระยาศรี
ศอ.ปส.จ.อด.
จังหวัดอุดรธานี (โตะขาว)
สุริยราชวรานุวัตร
10.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
หองประชุมทองกวาว สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
ชั้น 2 ตึกอํานวยการ
13.30 น. - ประธานประชุมการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
หองประชุมพระยาศรี
ศอ.ปส.จ.อด.
เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจําป
สุริยราชวรานุวัตร
2561 จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่
หองประชุมทองกวาว สาธารณสุขจังหวัด
แอลกอฮอลจังหวัดอุดรธานี
ชั้น 2 ตึกอํานวยการ
16.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดานตรวจการจาง
หองประชุมอาคาร
โยธาธิการและ
โครงการพิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล
สนง.โครงการกอสราง
ผังเมือง
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
วัดปาบานตาด
18.00 น. - รวมพิธีเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติองคเจายา
ศาลเจาปู – ยา
ศาลเจาปู – ยา
“ปงเถามาแซ”
อุดรธานี
อุดรธานี

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

09.30 น. - รวมประชุมเตรียมการประกวดหมูบานอาสาพัฒนาปองกัน
กองทัพภาค 2

กองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จว.อด.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

09.00 น. - ประธานตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
13.30 น. - รวมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจําป 2561
15.00 น. - รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาขาราชการพลเรือน ตํารวจ
ทหาร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 34 ประจําป 2561

6 โครงการ
1 กิจกรรม
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
สนามกีฬา
ม.ราชภัฏอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

