วาระงานผูบริหาร
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
15 ธ.ค. 07.00 น. - ประธานกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล
“เราทําความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค
“คน รัก คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
10.00 น. - ประธานมอบบานโครงการซอมสรางบาน
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก) หลังที่ 1
นายอาคม อนองอาจ 124 ม.4.
ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ
10.30 น. - ประธานมอบบานโครงการซอมสรางบาน
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก) หลังที่ 2
นางหนู ไชยจันทร บานหนองแซงสรอยเหนือ
ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ
17.30 น. - บันทึกเทปรายการ
“นานาสาระกับผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี”
16 ธ.ค. 07.00 น. - ทําบุญตักบาตร
- กราบนมัสการหลวงปูจันทรเรียน
***
- ตรวจเยี่ยมหนวยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
17 ธ.ค. 08.00 น. - เคารพธงชาติเพื่อระลึกถึงความเปนไทย
09.00 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมในการรักษา
ความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันคริสมาสตและวันขึ้นปใหม 2562
ผานระบบวีดิทัศนทางไกล
09.00 น. - ตอนรับ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ 10
(นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย)
09.30 น. - ตอนรับ ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.พงศอินทร อินทรขาว /
พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ /
พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา)
13.30 น. - ประธานประชุมเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
2562
14.15 น. - ประธานงานเลี้ยงขอบคุณ “GSB Thank you
Party 2018”
15.00 น. - สํานักงานนโยบายและแผน (สนข.) เขาพบ
เพื่อนําเรียนขอมูลการประชุมโครงการศึกษา
แผนแมบท

สถานที่
โรงเรียนคาย
ประจักษศิลปาคม

เจาของเรื่อง
ปกครอง

ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ

พมจ.

ต.น้ําพน
อ.หนองวัวซอ

พมจ.

หมูบานผาสิงห
ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ
หมูบานผาสิงห
อ.หนองวัวซอ
วัดถ้ําสหาย
อ.หนองวัวซอ

ประชาสัมพันธ
พาณิชยจังหวัด
พาณิชยจังหวัด

เสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หอง POC

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

ปภ.

หองฟาหลวง 1-2
โรงแรมนภาลัย
หองประชุม ผวจ.

ธ.ออมสิน ภาค10

ปภ.

สํานักงานจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
15 ธ.ค.
- เวรปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
07.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทํา
ความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก
คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
16 ธ.ค.
- เวรปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
17 ธ.ค.
- ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
นายวันชัย จันทรพร
15 ธ.ค. 07.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทํา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก
คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
10.00 น. - รวมมอบบานโครงการซอมสรางบาน
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก) หลังที่ 1
นายอาคม อนองอาจ 124 ม.4.
ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ
10.30 น. - รวมมอบบานโครงการซอมสรางบาน
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก) หลังที่ 2
นางหนู ไชยจันทร บานหนองแซงสรอยเหนือ
ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ
16 ธ.ค.
- วันหยุดราชการ
17 ธ.ค. 08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ
08.30 น. - ประธานพิธเี ปดโครงการการบูรณาการหนวย
แพทยเพื่อดูแลประชาชน
10.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมเทศกาลปใหม
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 15 ธ.ค. 06.45 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทํา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก
คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
09.30 น. - ตรวจวัดปาศรีรัตนมงคล ขอไดมาซึ่งที่ดินตาม
มาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
16 ธ.ค.
- วันหยุดราชการ
17 ธ.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

โรงเรียนคาย
ประจักษศิลปาคม

ปกครอง

หองแกรนดไดมอนด สํานักงบประมาณ
บอลรูม
ศูนยประชุมอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี
โรงเรียนคาย
ปกครอง
ประจักษศิลปาคม
ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ

พมจ.

ต.น้ําพน
อ.หนองวัวซอ

พมจ.

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
บานทุงใหญ ม.1
ต.ทุงใหญ อ.ทุงฝน
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

โรงเรียนคาย
ประจักษศิลปาคม

ปกครอง

วัดปาศรีรัตนมงคล
ม.4 ต.บานจั่น

ที่ดินจังหวัด

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หอง POC

สํานักงานจังหวัด

09.00 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมในการรักษา
ความปลอดภัยและลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันคริสมาสตและวันขึ้นปใหม 2562
ผานระบบวีดิทัศนทางไกล
09.30 น. - รวมตอนรับ ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานัก หองประชุม ผวจ.
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.พงศอินทร อินทรขาว /
พ.ต.ท.สมบูรณ สาระสิทธิ์ /
พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา)
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและ หอประชุมทองใหญ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562
15-16
-วันหยุดราชการ
ธ.ค.
17 ธ.ค. 09.00 น. - ประชุม VCS ประจําสัปดาห
มทบ. 24
13.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรม อพป.
อบต.ทาลี่
อ.กุมภวาป

สาธารณสุข
พมจ.
ปภ.

ปภ.

สํานักงานจังหวัด

ปภ.

มทบ.24
กอ.รมน.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

15 ธ.ค.
06.00 น.
17.00 น.
16 ธ.ค.
17 ธ.ค. 09.30 น.
13.30 น.

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- เวรปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
- รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทํา
โรงเรียนคาย
ความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก
ประจักษศิลปาคม
คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
ชุมชนพาสุขมั่นคง
มาตรการหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
เทศบาลนคร
และแหลงมั่วสุม
อุดรธานี
- เวรปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
- รวมประชุมตรวจราชการของ
หองประชุมกรม
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
หลวงประจักษ
- รวมแจกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกผูมีสิทธิ
หองประชุมพระยา
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ศรีสุริยราชวรานุวัตร
เพิ่มเติมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน

15 ธ.ค. 07.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทํา
โรงเรียนคาย
ความดีดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก
ประจักษศิลปาคม
คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี
16 ธ.ค.
- วันหยุดราชการ
17 ธ.ค. 09.30 น. - รวมประชุมตรวจราชการของ
หองประชุมกรม
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
หลวงประจักษ
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและ หอประชุมทองใหญ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562

ปกครอง
ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด
คลังจังหวัด

ปกครอง

สํานักงานจังหวัด
ปภ.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

