วาระงานผูบริหาร
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
22 ธ.ค. 07.00 น. - ประธานประชุมสภากาแฟ “เชานี้ที่อุดรธานี”
ประจําเดือน ธันวาคม 2561
09.30 น. - รวมเปนสักขีพยานในพิธี สงและรับมอบงาน
คณะกรรมการศาลเจาปู- ยา อุดรธานี
สมัยที่ 68 แดสมัยที่ 69
23 ธ.ค. 09.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
24 ธ.ค. 08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ

สถานที่
เจาของเรื่อง
ศูนยวัฒนธรรมไทย- สํานักงานจังหวัด
จีน
ศูนยวัฒนธรรมไทย- มูลนิธิศาลเจาปูย า
จีน
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

มรภ.ศรีสะเกษ

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมปรีชา
ชัยรัตน
มูลนิธิศาลเจาปู- ยา
หองน้ําโสม ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

หองคําชะโนด

อุตสาหกรรม

หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

ททท.

หองประชุม
กรมหลวงประจักษ

ปกครอง

09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
ตํารวจภูธรจังหวัด
เรียบรอยจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ศอ.ปส.จ.อด.
ศอ.ปส.จ.อุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ปกครอง
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
16.00 น. - ประธานกิจกรรมทาสีรั้วศาลากลางจังหวัด
รั้วศาลากลางจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
22 ธ.ค. 07.10 น. - รวมประชุมเสวนาสัญจรจังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําเดือนธันวาคม 2561
09.35 น. - ประธานปาฐกถาพิเศษในพิธีเปดงานสัมมนา
“ติดปกธุรกิจดวยเทคโนโลยียุค Thailand
4.0 เพื่อความสําเร็จแบบกาวกระโดด”
23 ธ.ค.
- วันหยุดราชการ
24 ธ.ค. 09.30 น. - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2561
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการแขงขันบานเชียงมาราธอน 2019 วิ่ง
เพื่อมรดกโลก
15.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

บ.เดลลอีเอ็มซี

นายวันชัย จันทรพร
22 ธ.ค.
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานเปดงาน “เทศกาลฤดูหนาว ของดี
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจําป2561”

ลานสวนภูคีรี
บานคีรีวงกต
ต.นาแค

อ.นายูง

23 ธ.ค.
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
24 ธ.ค. 09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก
หองประชุมพระยา
ศึกษาธิการ
แหงชาติ ประจําป 2562
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
10.00 น. - ประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ
หอง POC
ประชาสัมพันธ
แหงชาติระดับจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 2/2562
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณางาน
หองประชุมศูนย
ทองถิ่น
ประเพณีของ อปท. ครั้งที่ 2/2561
ขอมูลและพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
15.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
หองประชุม
ปกครอง
ดําเนินงานนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
กรมหลวงประจักษ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ชั้น 5
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 22 ธ.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
07.00 น. - รวมงานเสวนาสภากาแฟสัญจร
หอประชุมปรีชา
สํานักงานจังหวัด
ชัยรัตน
มูลนิธิศาลเจาปู- ยา
08.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรม “รวมพลคนเลิกเหลา
วัดนาคาเทวี
ทต.นาขา
เดิน วิ่ง มาราธอน ลดเมา เพิ่มสุข นาขา
บานนาขา
ผาหมี่ขิด ครั้งที่ 1”
18.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “รวมรุน 44 ป ราตรี
ลานสังคีต
สมาคมศิษยเกา
แสดฟา” สมาคมศิษยเกาโรงเรียนประจักษ
โรงเรียนประจักษ
ศิลปาคาร
23 ธ.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
05.55 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
วัดธาตุจอมศรี บาน
อ.กุมภวาป
15k ทะเลบัวแดง ซุปเปอรมินิมาราธอน
แชแล ม.1 ต.แชแล
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการศึกษาดูงานศูนยวัฒนธรรม
ศาลาประชาคม
ศอ.ปส.จ.อด.
ไทย-จีน ศาลเจาปู- ยาอุดรธานี และการฝก
ชุมชนพาสุขมั่นคง
อาชีพใหแกเด็กและเยาวชน ของศูนย
อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี
24 ธ.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนตไหว
หนาเสาธง
สํานักงานจังหวัด
พระ
ศาลากลางจังหวัด
09.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
หองประชุม
ตํารวจภูธรจังหวัด
เรียบรอยจังหวัดอุดรธานี
กรมหลวงประจักษ
10.00 น. - ประธานการประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 12/2561
หองประชุม
ทองถิ่นจังหวัด
เทพารักษ
ทน.อด.
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
หองประชุม
ศอ.ปส.จ.อด.
ศอ.ปส.จ.อุดรธานี
กรมหลวงประจักษ
15.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
หองประชุม
ปกครอง
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ กรมหลวงประจักษ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

22-23
ธ.ค.
24 ธ.ค.

- ปฏิบัติราชการที่ ทัพภาค 2
- ประชุมประจําสัปดาห

มทบ.24

กอ.รมน.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

22 ธ.ค. 07.00 น. - รวมงานเสวนาสภากาแฟสัญจร
09.00 น. - กรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
จังหวัด
23 ธ.ค. 08.00 น. - กลาวรายงานพิธีเปดโครงการฝกอาชีพใหแก
เด็กและเยาวชน ของศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
24 ธ.ค. 09.00 น. - รวมประชุมรักษาความสงบเรียบรอย
13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
แขงขันบานเชียงมาราธอน 2019
13.30 น. - รวมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.อด.
15.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

22-23
- วันหยุดราชการ
ธ.ค.
24 ธ.ค. 09.30 น. - รวมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2561
15.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

หอประชุมปรีชา
ชัยรัตน
มูลนิธิศาลเจาปู- ยา
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ศาลาประชาคม
ชุมชนพาสุขมั่นคง

ศอ.ปส.จ.อด.

กกต.

หองประชุม
ตํารวจภูธรจังหวัด
กรมหลวงประจักษ
หองประชุมพระยา
ททท.
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม
ศอ.ปส.จ.อด.
กรมหลวงประจักษ
หองประชุม
ปกครอง
กรมหลวงประจักษ

หองคําชะโนด

อุตสาหกรรม

หองประชุม
กรมหลวงประจักษ

ปกครอง

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

