วาระงานผูบริหาร
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
8 ก.ย.

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
14.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “เปดตัวชุมชนทองเที่ยว
ลานกิจกรรม
อําเภอพิบูลยรักษ
OTOP นวัตวิถี” อําเภอพิบูลยรกั ษ
ซอย 1 ยูดี ทาวน
19.00 น. - ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอโกเมน
มูลนิธิอุดรสวางเมธา
ตันติวิวัฒนพันธ
ธรรม
9 ก.ย. 08.30 น. - รวมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ
หองเมจิก 3 ชั้น 2
สป.มท.
รัฐบาลและภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
โรงแรมมิราเคิล
ประจําปงบประมาณ 2561
แกรนด กทม.
17.00 น. - รวมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการและ
โรงแรมมิราเคิล
สป.มท.
ลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แกรนด กทม.
มหาดไทย ประจําป 2561 และงานมุทิตาจิต
ประจําป 2561 (วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่
ภาคภูมิ”
10 ก.ย. 09.00 น. - รวมพิธีเปดการสัมมนา แผนกคดีอาญาของผูดํารง หองทุงศรีเมือง 2 สํานักงานจังหวัด
ตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา ในหัวขอ
โรงแรมเซนทารา
“การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนีส้ ินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ”
10.00 น. - ประธานประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมขอเสนอการ
หองคําชะโนด
สํานักงานจังหวัด
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการและชมนิทรรศการการ
เพลยพอรต
อุตสาหกรรม
แสดงสินคาภายใตโครงการยกระดับผลิตภัณฑ
อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัด
ชุมชนสูความยั่งยืน
13.30 น. - ประธานมอบเงินกูยืมกองทุนสงเสริมและพัฒนา
หองประชุมสบายดี
พัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
13.30 น. - ประธานประชุม กต.ตร.จังหวัดอุดรธานี
หองประชุม
กต.ตร.
ครั้งที่ 3-4/2561
ฉัตรไพฑูรย
16.30 น. - บันทึกภาพ เพื่อประชาสัมพันธงาน
หองปฏิบัติราชการ
คณะศิษยเกา
“วิ่งสูฝนปนน้ําใจใหราชินู 2018”
ราชินู
17.30 น. - ประธานเปดงานเทศกาลกลวยหอมทองของดี
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เกษตรจังหวัด
สินคาเกษตรอุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา
19.00 น. - รวมงานเลีย้ งสังสรรค ชมรมอาสารักษาดินแดน
หองเชียงงาม
กองพันนเรศวร
(อส.) กองพันนเรศวรอุดรธานี
โรงแรมบานเชียง

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

8 ก.ย.

09.00 น. - ประธานเปดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ (Area Based)
9 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
10 ก.ย. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561
11.00 น. - ประธานประชุมการขอใชประโยชนในที่ดิน
สาธารณประโยชน ตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เพื่อการกอสรางสนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี ของการกีฬาแหงประเทศไทย

หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานจังหวัด
ริมสระวายน้าํ
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุม
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
หองประชุม ผวจ.
อด.

ประกันสังคม
จังหวัด
กกท.อด.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

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

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

8–9
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
10 ก.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการรับฟงความ
คิดเห็นตอขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกอสรางโรงไฟฟา
ชีวมวล
13.30 น. - รวมในการมอบเงินกูยืม กองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคกองพันนเรศวร
8–9
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
10 ก.ย. 09.00 น. - รวมประชุมรับมอบนโยบาย
8 ก.ย.

09.00 น. - รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหารเชิงพื้นที่เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับจังหวัด
9 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
10 ก.ย. 09.00 น. - รวมประชุมหาแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิด
ความเรียบรอยในการรับฟงความคิดเห็นตอ
ขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การสรางโรงงาน
ไฟฟาชีวมวล
09.30 น. - รวมสัมมนา “การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ”
10.00 น. - รวมประชุมหารือเกี่ยวกับการยื่นขอใชประโยชน
ในที่ดินสาธาณประโยชน ตามมาตรา 9
แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน เพื่อการกอสรางสนาม
กีฬาจังหวัดอุดรธานี ของการกีฬาแหงประเทศไทย
18.00 น. - รวมงานชมรมกองพันนเรศวร

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

หองประชุมสบายดี

พัฒนาสังคม

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

กองพันนเรศวร

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2

หองประชุมเฟรส
คลาส 2 โรงแรม
ประจักษตรา

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.
อด.

การกีฬาแหง
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

กองพันนเรศวร

8 ก.ย.

09.00 น. - รวมพิธีเปดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการบูรณาการ
ริมสระวายน้าํ
แผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ (Area Based)
โรงแรมประจักษตรา
9 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
10 ก.ย. 10.00 น. - รวมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมขอเสนอการพัฒนา
หองคําชะโนด
สํานักงานจังหวัด
เศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

