วาระงานผูบริหาร
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
โรมแรม 9 D
08.30 น. - ใหสัมภาษณการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
วัฒนธรรมประเพณีอสี าน บ.ยิ้มละไม ไทยแลนดเวิลด
09.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการ หองประชุมหงสมังกร 1
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริโดยชุด
โรงแรมการิน
วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจํา” รุนที่ 2/61
“เปนเบา เปนแมพิมพ”
11.00 น. - ประธานการแถลงขาวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1
โรงแรมวีธรา
บูธีค โฮเทล
13.00 น. - รับฟงรายงานสรุปผลความคืบหนาโครงการนวัตกรรม
หองประชุม ผวจ.อด.
การพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province พัฒนา
“จังหวัดอุดรธานี” สูการแขงขันบนเวทีโลก
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
หองประชุมพระยาศรี
มูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
สุริยราชวรานุวัตร
17.00 น. - ชมขบวนแหวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอําเภอหนองหาน
พิพิธภัณฑบานเชียง
18.00 น. - รวมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง ประจําป 2562
เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.29 น. - ประธานพิธีบวงสรวงปูขุนเชียงสวัสดิ์ งานเฉลิมฉลอง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
มรดกโลกบานเชียง ประจําป 2562
11.00 น. - รวมแถลงขาวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1
13.00 น. - รวมรับฟงรายงานสรุปผลความคืบหนาโครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province
พัฒนา “จังหวัดอุดรธานี” สูการแขงขันบนเวทีโลก
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดอัจฉริยะ
ดานประกอบการอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยว
(Smart Province)
18.00 น. - รวมพิธีเปดงานการฉลองมรดกโลกบานเชียง
ประจําป 2562
นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - ออกรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.00 น. - ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ
10.00 น. - ประธานการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป 2561
11.00 น. - รวมแถลงขาวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
16.00 น. - รวมพิธีเปดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง
ประจําป 2562

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

ประชาสัมพันธ
กสท.อุดรธานี
ทองถิ่นจังหวัด
อ.หนองหาน
อําเภอหนองหาน

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง
โรงแรมวีธรา
บูธีค โฮเทล
หองประชุม ผวจ.อด.

อําเภอหนองหาน

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ท.ก.จ.อด.

เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง

ทต.บานเชียง

บริษัท โฮมเคเบิล้
หองประชุมสุพรรณิการ
ชั้น 3 อาคารศูนยฝกฯ
หองประชุม POC

ประชาสัมพันธ
มรภ.อุดรธานี

โรงแรมวีธรา
บูธีค โฮเทล
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง

ประชาสัมพันธ
กสท.อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
ประชาสัมพันธ
ทองถิ่นจังหวัด
อําเภอหนองหาน

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณี การขอจดทะเบียนแตงตั้ง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการขึ้นใหมทั้งชุด ของสมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขอุดรธานี
11.00 น. - รวมแถลงขาวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1
13.30 น. - ประชุมติดตามสถานการณดานการขาวและเตรียม
ความพรอมรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
18.00 น. - รวมพิธีเปดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง
ประจําป 2562
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

โรงแรมวีธรา
บูธีค โฮเทล
หองประชุมคําชะโนด

ประชาสัมพันธ
ปกครองจังหวัด

เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง

อําเภอหนองหาน

หองประชุมคําชะโนด

ปกครองจังหวัด

โรงแรมการิน

ปกครองจังหวัด

หองประชุม POC

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง
สนามกีฬาชุมชน
สัมพันธสุข ม.4
ต.บานจั่น อ.เมือง

ทองถิ่นจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ
09.00 น. - รวมประชุมติดตามสถานการณดา นการขาวและเตรียม
ความพรอมรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
09.30 น. - รวมพิธีเปดกิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
โดยชุดวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจํา
รุนที่ 2/61
10.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดนจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
17.00 น. - รวมพิธีเปดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง
ประจําป 2562
19.00 น. - ประธานเปดงานตุม โฮมรวมวงพาแลง

10.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561
จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
18.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง
ประจําป 2562

อําเภอหนองหาน
ชมรมคาราโอเกะ
อุดรธานี

หองประชุม POC

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
เวทีลานวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบานเชียง

ทองถิ่นจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

