วาระงานผูบริหาร
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.30 น. - ตอนรับ พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธวงศ รอง ผบ.ศตก.
และคณะ
09.00 น. - ประธานประชุมประสานแผนการปฏิบัติและการฝกซอม
แผนการปฏิบตั ิ ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีฝายความ
มั่นคง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
10.30 น. - ตอนรับ ผอ.สปร.ทบ. (พลเอกพัฒนา มาตรมงคล)
และคณะเนื่องในโอกาสตรวจเยีย่ มโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
13.00 น. - ดร.ชยเดช รุงศิรธนะ ที่ปรึกษาโครงการโรงงานผลิต
กูลโคสจากชานออยโรงงานน้ําตาลกุมภวาป เขาพบ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี
ครั้งที่ 1/2561
14.00 น. - ประธานประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561
15.30 น. - ประธานประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป 2561

สถานที่
หองประขุม ผวจ.อด.

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุม ผวจ.อด.

อุตสาหกรรม
จังหวัด
สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

หองประชุม ชั้น 2
อาคารอํานวยการ
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี
หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

นายสิธชิ ัย จินดาหลวง
09.00 น. - รวมถวายการตอนรับ และถวายสักการะ เจาคณะภาค 8
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสเปดการประชุมพระวินยาธิการและผูเ กี่ยวของ
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค 8
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใช
ทุงศรีเมืองจัดกิจกรรมตางๆ
11.00 น. - ประธานประชุมโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ
“พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี”
14.00 น. - ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการของคณะ
กรรมการศูนยปฏิบตั ิการคามนุษยดานแรงงาน
14.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัด
อุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561
15.00 น. - รวมบันทึกรายการ “เจาะสถานการณ” เรื่อง การจัดงาน
มหกรรมผาทอมืออนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง : GMS FABRIC
EXPO 2018

ศาลาบุญสิงห
วัดมัชฌิมาวาส
(พระอารามหลวง)
หองประชุมพระยาศรี
สิรยราชวรานุวัตร
หองประชุมพระยาศรี
สิรยราชวรานุวัตร
บ.สหะชัยธนะวัฒน
อุตสาหกรรม จํากัด
หอประชุมทองใหญ

พระพุทธศาสนา

นายธนพล จันทรนิมิ
09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ศอ.ปส.จ.อด.

หองประชุมกรมหลวง ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมกรมหลวง
ศอ.ปส.จ.อด.
ประจักษศลิ ปาคม
อาคารวิวัฒนพลเมือง ปกครองจังหวัด
มทบ.24
หองประชุมสํานักงาน
ปภ.
ปภ. ชั้น 7 อาคาร 2
หอประชุมทองใหญ
ทองถิ่นจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

-

11.00 น. - วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การนอมนําพระบรมโชวาท
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องคุณธรรม รูร ักสามัคคี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ประจําป 2561

ธนารักษพื้นที่
ธนารักษพื้นที่
แรงงานจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด

บริษัท โฮมเคเบิล้

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

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

10.30 น. - ตอนรับ คณะ พลเอก พัฒนา มาตรมงคล
ผอ.สปร.กอ.รมน. เขาเยี่ยมคํานับ ผวจ.อด.
- ประธานเปดอบรมโครงการเสริมสรางความมั่นคง
ความสามัคคี

หองประชุม ผวจ.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

อําเภอเพ็ญ

กอ.รมน.จว.อด.

09.00 – - บรรยายพิเศษหัวขอ “รัฐธรรมนูญกับการปกครอง
11.00 น. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข”
14.00 น. - รวมประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
อุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2561

อาคารโรงเรียนวิวัฒน
พลเมือง มทบ.24

ปกครองจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ทองถิ่นจังหวัด

10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใชทงุ ศรีเมือง
จัดกิจกรรมตางๆ ครั้งที่ 1/2561
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม ชัน้ 2
อาคารอํานวยการ
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี
หองประชุม ผวจ.อด.

ธนารักษพื้นที่

15.30 น. - รวมประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป 2561

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

