วาระงานผูบริหาร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ประธานมอบถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในกิจกรรมวิ่งการกุศล Run For You Rachinu 2018
“วิ่งปนน้ําใจใหราชินู 2018”
09.00 น. - ผอ.สํานักจัดการปาไมที่ 6 เขาพบ
09.15 น. - คุณยงยุทธ พนาสวัสดิ์วงศ ประธานชมรมตระกูลลิม้
จังหวัดอุดรธานี เขาพบเพื่อเรียนเชิญรวมงานเลี้ยงสังสรรค
ประจําปตระกูลลิ้ม
09.30 น. - บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด เขาพบ
นําเสนอโครงการ Smile Kid School Bus
(รถโรงเรียนอัจฉริยะ)
10.50 น. - ประธานพิธีเปดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
แบบนันทนาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
13.00 น. - วิทยาลัยพยาบาล เขาพบ (เพื่อนําเรียนการจัดการประชุม
นานาชาติ เรื่องการปองกันและดูแลโรคไมติดตอ งานวันที่
13 – 14 ธ.ค.61)
13.30 น. - ตอนรับประธานกรรมการ ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
และรับมอบผาหมกันหนาวและสนามเด็กเลนสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน (ผาหมจํานวน 500 ผืน , สนาม
เด็กเลน มอบใหแก โรงเรียนบานหนองตุ และโรงเรียน
บานหนองเหล็ก)
14.00 น. - ประธานประชุมจัดทํารางขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
15.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “F.T.I. MOTOR SHOW
UDONTHANI 2018

สถานที่
พิพิธภัณฑเมือง
อุดรธานี

เจาของเรื่อง
ก.ก.ท.

หองปฏิบัติราชการ
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

เวทีกลาง ศูนยการคา
แพลตินั่ม
หองปฏิบัติราชการ

อบจ.อด.

1. หองประชุม ผวจ.
2. หนามุขอาคาร 1
ศาลากลางจังหวัด

ปภ.

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา

OSM
สภาอุตสาหกรรม

นายสิธิชัย จินดาหลวง
14.00 น. - รวมประชุมเพื่อจัดเตรียมรางขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
และสังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

นายวันชัย จันทรพร
10.00 น. - ประธานเปดกรวยสักการะฯ และตรวจเยี่ยมหนวยแพทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจําจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

บานแมด ม.2
สาธารณสุขจังหวัด
ต.เชียงดา อ.สรางคอม
หองประชุมพระยาศรี ศึกษาธิการจังหวัด
สุริยราชวรานุวัตร
ซอย 1 ยูดีทาวน
ยูดีทาวน

19.30 น. - รวมเปนประธานพิธีเปดไฟตนคริสตมาส “UD TOWN
CHEISTMAS TREE LIGHT UD 2018”
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.00 น. - ออกรายการ “นานาสาระกับผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเฝาระวังปญหายาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี (โตะขาว)
13.30 น. - รวมพิธีรับมอบผาหมกันหนาวและสนามเด็กเลนสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

- ปฏิบัติราชการปกติ

บริษัท โฮมเคเบิล้
ศาลาประชาคม
ชุมชนพาสุขมั่นคง
เทศบาลนครอุดรธานี
หนามุข อาคาร 1
ศาลากลางจังหวัด

OSM

ประชาสัมพันธ
ศอ.ปส.จ.อด.
ปภ.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

13.30 น. - รวมพิธีรับมอบผาหมกันหนาวและสนามเด็กเลนสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน
14.00 น. - รวมประชุมเพื่อจัดเตรียมรางขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
15.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน E.T.I.MOTOR SHOW
UDONTHANI 2018

หนามุข อาคาร 1
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา

ปภ.

09.30 น. - บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด เขาพบ
นําเสนอโครงการ Smile Kid School Bus
(รถโรงเรียนอัจฉริยะ)
13.30 น. - รวมรับมอบผาหมกันหนาวและสนามเด็กเลนสําหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน
14.00 น. - รวมประชุมเพือ่ จัดเตรียมรางขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หนามุข อาคาร 1
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

OSM
สภาอุตสาหกรรม

OSM

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

