ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2๕61
เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ประธานประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
09.00 น. - กลาวตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา วปอ.รุนที่ 61

สถานที่
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองทุงศรีเมือง 2
โรงแรมเซ็นทารา
หอประชุมทองใหญ

09.30 น. - ประธานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - กลาวตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ หองประชุมกรมหลวง
และสิ่งแวดลอม
ประจักษ
13.00 น. - ตอนรับคณะผูเขารวมประชุมสัมมนาความรวมมือดานการ
วีทีแหนมเนือง
ทองเที่ยวเชือ่ มโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง
คอมมูนิตี้
13.30 น. - รับรถจักรยานยนตเพื่อสนับสนุนงานทุงศรีเมือง
สนง.เหลากาชาด
14.00 น. - ประธานประชุมหารือการจัดทําแผนงานความรวมมือดาน
หองประชุมชั้น 2
การทองเที่ยวประจําป 2561-2562
วีทีแหนมเนือง
15.00 น. - หารือความเปนไปไดในการจัดตัง้ จังหวัดอุดรธานีใหเปน
หองประชุม ผวจ.
เมืองสมุนไพรแหงใหม
16.00 น. - หารือเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
หองประชุม ผวจ.
ใชยางพาราในโครงการตางๆ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงตอนรับผูเขารวมประชุมสัมมนาความรวมมือ
พิพิธภัณฑสถาน
ดานการทองเที่ยวเชือ่ มโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง
แหงชาติบานเชียง
นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
หองประชุมพระยาศรี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สุริยราชวรานุวัตร
09.00 น. - รวมเสวนาเรื่อง “อุดรธานี 2565 สูการเปนศูนยกลาง
หองทุงศรีเมือง 2
เชื่อมตอ GMS” กับคณะ วปอ.รุนที่ 61
โรงแรมเซ็นทารา
11.00 น. - ประชุมจัดทํางบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุม
หองประชุมคําชะโนด
จังหวัดที่เปนการพัฒนาในลักษณะ Cluster
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน หองพระพุทธบาท
เพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
บัวบก ชั้น 6
14.00 น. - รวมประชุมหารือการจัดทําแผนงานความรวมมือดาน
หองประชุมชั้น 2
การทองเที่ยวประจําป 2561-2562
วีทีแหนมเนือง
15.00 น. - ประธานประชุมหารือการวางแผนการจัดงานทุงศรีเมือง
สนามทุงศรีเมือง
ประจําป 2561 ฝายนิทรรศการและเวทีกลาง
17.30 น. - ตอนรับคณะผูเขารวมประชุมสัมมนาความรวมมือ
พิพิธภัณฑสถาน
ดานการทองเที่ยวเชือ่ มโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง
แหงชาติบานเชียง
นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานกลาวตอนรับคณะผูศึกษาดูงานและเปลี่ยน
ประสบการณการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงตอนรับคณะผูเขารวมประชุมสัมมนาความ
รวมมือดานการทองเที่ยวเชือ่ มโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/
แขวง

เจาของเรื่อง
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ทสจ.อด.
สํานักงานจังหวัด
พลังงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สสจ.อด.
กษ.อด.
สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
OSM
กษ.อด.
สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ

ปกครอง
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

พมจ.

หองประชุม
สนง.แรงงาน
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง

แรงงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.30 น. - ตอนรับคณะผูแทนจาก สปป.ลาว และเวียดนาม ที่จะ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เดินทางมาประชุมทบทวนแผนงานความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง (อุดรธานีหลวงพระบาง-กวางนิงห)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางาน “Bike อุนไอรัก” คณะที่ 3
ดานการตรวจสอบความปลอดภัยของเสนทางปนจักรยาน
และการควบคุม จัดระเบียบขบวนจักรยาน และคณะที่ 4
ดานการประชาสัมพันธ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงตอนรับผูเขารวมประชุมสัมมนาแผนงาน
ความรวมมือดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก 3
จังหวัด/แขวง
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมคําชะโนด

กกท. /
ประชาสัมพันธ
จังหวัด

ลานวัฒนธรรม
บานเชียง

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ

ปกครองจังหวัด

หอประชุมทองใหญ
หองปฏิบัติราชการ

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

ลานพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ

ปกครอง

- ปฏิบัติราชการปกติ
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
09.30 น. - เขารับมอบเกียรติบัตรหนวยงานที่มีความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล
ในงานทุงศรีเมือง ประจําป 2561
18.00 น. - รวมงาน Welcome Dinner

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สนามบินวัดไต
สปป.ลาว

08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมตอนรับคณะผูเขารวมประชุมสัมมนาความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวเชือ่ มโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง

ลานพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง

คลังจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

