วาระงานผูบริหาร
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
19 ก.พ.

20 ก.พ.

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานทําบุญตักบาตร โครงการ
“สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
19.00 น. - ประธานพิธีเวียนเทียน พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จอยูห ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในเทศกาลสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
“วันมาฆบูชา”
09.00 น. - ประธานประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ
สงเสริมวินยั การออมกับกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) ระดับพื้นที่
12.00 น. - รวมการสรางเสริมจิตสํานึกคัดแยกขยะ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
14.00 น. - ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
16.00 น. - ประธานกิจกรรมพอเมืองชวนปน

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

19 ก.พ.
20 ก.พ.

06.30 น.
19.00 น.
14.00 น.
16.00 น.

- เวรวันหยุด ปฏิบตั ิราชการแทน ผวจ.
- รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
- ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
- รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรจังหวัด
- รวมกิจกรรมพอเมืองชวนปน

เจาของเรื่อง
สนง.พระพุทธ
สนง.พระพุทธ

หองประชุม ผวจ.
สนามหญาทางเชื่อม
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุม
คําชะโนด
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

19.00 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วัดโพธิสมภรณ
ประจําป 2562
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและ
หองประชุมสบายดี
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา
จังหวัด (คสป.) คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย
ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม
จํากัดและคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรม 3 กลุมงานฯ
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
หองประชุม ผวจ.
สรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง
ระดับจังหวัดและอําเภอ
14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
หองประชุมพระยา
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ ศรีสุริยราชวรานุวัตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
18.00 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับในพิธีเปดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น1
“ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019”
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี

19 ก.พ.

20 ก.พ.

สถานที่
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
พระมหาธาตุเจดีย
วัดบานคอ ต.เขือน้ํา
อ.บานผือ

สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
วัดมัชฌิมาวาส
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด
กกท.อด.
ปกครอง

สนง.พระพุทธ
พัฒนาชุมชน

การยางแหง
ประเทศไทย
ปกครอง
พาณิชย

สนง.พระพุทธ
สนง.พระพุทธ
ปกครอง

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

19 ก.พ.

08.00 น. - เขารับการสัมภาษณพิจารณาคัดเลือกผูเ ขารับ
การฝกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ หลักสูตร จิตอาสา
“หลักสูตรประจํา” รุนที่ 3/62

หองรับรอง อาคาร
606
สํานักพระราชวัง
สนามเสือปา
เขตดุสิต กทม
โรงเรียนไทยสมุทร
มิตรภาพที่ 187
ถนนรอบเมือง
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

กรมการปกครอง

20 ก.พ.

09.30 น. - ประธานการประชุมเพื่อยกระดับมาตรฐาน
แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน

13.00 น. - เปดอบรมโครงการบวรเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีชุมชนคุณธรรม
13.30 น. - รับคณะตรวจประเมินสถานการณภัยคุกคาม
ดานความมั่นคง

บานสุขสมบูณ
ต.บานตาด
หองประชุม
กอ.รมน.จว.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

18.30 น. - รวมรับฟงการแสดงธรรมเทศนาและเวียน
เทียน เรื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําป
2562
09.00 น. - รวมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ
สงเสริมวินยั การออมกับกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) ระดับพื้นที่
13.30 น. - ใหสัมภาษณเรื่อง “อนาคตภาพรวมการจัด
การศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
อุดรธานีในทศวรรษหนา”
14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

วัดมัชฌิมาวาส

สนง.พระพุทธ

14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
16.00 น. - รวมกิจกรรมพอเมืองชวนปน
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

19 ก.พ.
20 ก.พ.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

19 ก.พ.
20 ก.พ.

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

19 ก.พ.
20 ก.พ.

19.00 น. - รวมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจําป 2562
14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
17.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน
“ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019”

ปกครอง

กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุม ผวจ.
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

ปกครอง

วัดโพธิสมภรณ

สนง.พระพุทธ

หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

ปกครอง

ลานโปรโมชั่น ชั้น1
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี

พาณิชย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

