วาระงานผูบริหาร
วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
10 ก.พ. 09.00 น. - ประธานพิธีการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา
กองอาสารักษาดินแดนประจําป 2561
19.00 น. - ประธานพิธีเปดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัด
อุดรธานี ประจําป 2561
11 ก.พ. 07.00 น. - รวมลงพื้นที/่ รวมประชุมหารือรวมกับคณะผูแทน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (สวทช.)

รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
กองรอยอาสารักษา
ดินแดน
อาคารหอประชุม
โกเมน
ตันติวิวัฒนะพันธ
โรงเรียนอุดรวิทยา
ทาเรือบานเดียม
อ.กุมภวาป
/ ต.กุดหมากไฟ
อ.หนองวัวซอ
/ โรงงานศรีตรัง
โรงงานวงษบัณฑิต
วิทยาลัยสารพัดชาง

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด
สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน
สํานักงานจังหวัด

12 ก.พ. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเปดบานสารพัดชาง
(Open House)
10.00 น. - ประธานประชุมหารือและแนะนําหนวยงาน
หองประชุมพระยา
ระหวางสํานักพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
แหงชาติ (สวทช.)
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หองคําชะโนด
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัด
อุดรธานี
15.30 น. - ประธานประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตาม หองประชุม ผวจ.
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
16.40 น. - ประธานแถลงขาวงาน“ มหกรรมผาทอมือ
หอประวัติ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS Fabric Expo 2018” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
(อาคารวังแดง)
-

วิทยาลัย
สารพัดชาง
สํานักงานจังหวัด

10 ก.พ. 09.00 น. - รวมพิธีคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ปกครองจังหวัด

กองรอยอาสารักษา
ดินแดน

11 ก.พ.
- เวรปฏิบัติราชการแทน ผวจ. ในวันหยุดราชการ
12 ก.พ. 09.30 น. - ประธานการประชุมคณะทํางานตรวจรับรอง
หอง POC
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 2
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานการจัดงาน “มหกรรม หองประชุมสบายดี
ผาทอมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS Fabric Expo
2018”
14.00 น. - ประธานการประชุมรวมแสดงความคิดเห็นและ
หองประชุม 2
กําหนดกรอบการดําเนินโครงการกระตุนเศรษฐกิจ ศาลากลางจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน
การทองเที่ยวและการเกษตรฯ
15.30 น. - รวมประชุมติดตามการดําเนินโครงการตาม
หองประชุม ผวจ.
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
16.00 น. - รวมงานแถลงขาวการจัดงาน “มหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผาทอมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS Fabric Expo
อุดรธานี
2018”
(อาคารวังแดง)

อุตสาหกรรม
จังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
OSM

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 ก.พ.

- เวรปฏิบัติราชการแทน ผวจ. ในวันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมพิธีคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

11 ก.พ.
- เวรปฏิบัติราชการแทน ผวจ. ในวันหยุดราชการ
12 ก.พ. 09.00 น. - ประธานประชุมแนวทางการดําเนินการกอสราง
โครงการพัฒนาทุงศรีเมือง
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานทําแผนออกแบบและ
ดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและระวังอัคคีภัย
ของอาคารศาลากลางจังหวัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมกับคณะกรรมการ
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
หนองวัวซอ
15.30 น. - รวมประชุมติดตามการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
18.30 น. - รวมเปนเกียรติในงานเลีย้ งเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสเทศกาลตรุษจีน

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

10-11
ก.พ.
12 ก.พ.

ปกครองจังหวัด

หองประชุม
สนง.โยธาฯ
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ

โยธาธิการฯ

หองประชุมที่วาการ
อําเภอ
หนองวัวซอ

ปภ.

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองคอนเวนชั่น
1-2
โรงแรมอวานี
ขอนแกน

สถานกุงสุลใหญ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ปภ.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

10 ก.พ. 08.45 น. - รวมพิธีคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
13.30 น. - รวมงานประมูลเลขทะเบียนรถยนต
11 ก.พ. 13.30 น. - รวมงานประมูลเลขทะเบียนรถยนต
12 ก.พ. 13.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรครู
ตํารวจ D.A.R.E. รุนที่ 227

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

กองรอยอาสารักษา
ดินแดน

กองรอยอาสารักษา ปกครองจังหวัด
ดินแดน
หองทุงศรีเมือง
ขนสงจังหวัด
โรงแรมเซ็นทารา
หองทุงศรีเมือง
ขนสงจังหวัด
โรงแรมเซ็นทารา
โรงแรมนภาลัย
ตํารวจภูธรจังหวัด

10-11
- วันหยุดราชการ
ก.พ.
12 ก.พ. 13.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
หองคําชะโนด
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี
15.30 น. - รวมประชุมติดตามการดําเนินโครงการตาม
หองประชุม ผวจ.
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
16.00 น. - รวมงานแถลงขาวการจัดงาน “มหกรรม
หอประวัติ
ผาทอมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS Fabric Expo มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2018”
อุดรธานี
(อาคารวังแดง)

อุตสาหกรรม
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

