วาระงานผูบริหาร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2๕61
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทย นายอําเภอ และ หน.กลุมงาน ปค.จ.อด.
09.30 น. - ประธานเปดงานนิทรรศการเคลือ่ นที่ “เมืองไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว”

สถานที่
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
พิพิธภัณฑเมือง
อุดรธานี

09.30 น. - ประธานประชุมกรมการจังหวัดอุดรธานี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2561
13.30 น. - ประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโครงการนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสรางความได
เปรียบในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก จังหวัดอุดรธานี
เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี เขาสู Smart City 2020
15.00 น. - ประธานพิธีมอบบานเอื้ออาทร 125 ป 125 หลัง
เมืองอุดรธานี
16.00 น. - ประธานตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

หอประชุมทองใหญ

- ประธานประชุมการดําเนินโครงการหนวยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ”

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด
พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3 เทศบาลนคร
อุดรธานี

สถิติจังหวัด

53 ม.5 ต.บานเชียง
อ.หนองหาน
บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ
บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ

อําเภอหนองหาน

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประจักษตรา
เฟรสคลาส 2
โรงแรมประจักษตรา
หอประชุมทองใหญ
หองเวสสุวณ
ั ชั้น 3
เทศบาลนครอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

-

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
มหาดไทย นายอําเภอ และ หน.กลุมงาน ปค.จ.อด.
09.00 น. - ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การพัฒนา
และเชื่อมโยงขอมูลภูมสิ ารสนเทศในรูปแบบ
Web Feature Service สําหรับหนวยงานทองถิ่น”
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการฯ
13.30 น. - รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสราง
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก
14.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมหารือการดําเนินการโครงการกอสรางถนน
ชวงสามพราว - สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี และเสนทางที่
เชื่อมโยงฯ

หองประชุมสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
หองประชุมสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
หองประชุม POC

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สถิติจังหวัด
แรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
13.30 น. - ประธานประชุมการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการที่มี
ที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีมอบบานเอือ้ อาทร 125 ป
125 หลัง เมืองอุดรธานี
16.00 น. - รวมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
16.00 น. - รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดําเนินงานโครงการ
หนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี
ดวยหัวใจ”
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

53 ม.5 ต.บานเชียง
อ.หนองหาน
บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ
บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ

อําเภอหนองหาน

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
หองเวสสุวณ
ั ชั้น 3
เทศบาลนครอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
13.00 น. - รวมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ Workshop โครงการนวัตกรรม
เมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสรางความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการ
ที่ตั้งในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - รวมประชุมการดําเนินโครงการหนวยพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
หองประชุมคําชะโนด

08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอ
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
13.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ เรื่องราวรองทุกข
จากผูบริโภคประจําจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการ
ที่ตั้งในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
สถิติจังหวัด

หองประชุมคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ

ปกครองจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
หองไกลเกลี่ยฯ
อาคาร 2 ชั้น 4
หองประชุมคําชะโนด

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

