วาระงานผูบริหาร
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.00 – - รวมอบรมหลักสูตรผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
16.30 น. (Digital CEO) รุนที่ 2

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานเปดโครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี (UD New Generation)
09.30 น. - ประธานเปดการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี “เทคนิคอุดรธานีเกมส” ประจําปการศึกษา
2561
10.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใช
ทุงศรีเมืองจัดกิจกรรมตางๆ ครั้งที่ 3/2562
14.30 น. - รวมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินยั การออม
กับกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ทางระบบ Conference
19.00 น. - รวมรับประทานอาหารพรอมชมการแสดงดนตรีแจส
ภายใตคอนเซป Swing Night
19.00 น. - รวมชมการแขงขันฟุตบอล M 150 แชมปเปย นชิพ
นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - ออกรายการนานาสาระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.15 น. - ประธานปลอยขบวนรถบัสโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงาน
จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจเทิดไท
สถาบันพระมหากษัตริย
10.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ขอเสนอโครงการสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ตนทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ประธานเปดโครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
13.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดอุดรธานี (สหวิชาชีพ)
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
โดยวิทยากร 904 “หลักสูตรประจํา” รุนที่ 2/61
“เปนเบา เปนแมพิมพ”
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
16.00 น. - ประธานประชุมติดตามสถานการณดา นการขาวและ
เตรียมความพรอมรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
ครั้งที่ 4/2562

สถานที่
True Digital Park
(สุขุมวิท 101) ชั้น 6

เจาของเรื่อง
สํานักงาน
เศรษฐกิจดิจิทลั

หองมุขมนตรี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
สนามกีฬาสถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
หองประชุมคําชะโนด

ศูนยสุขภาพเขต 8
อุดรธานี
เทคนิคอุดรธานี

หองประชุม ผวจ.อด.

ธนารักษพื้นที่
อุดรธานี
ปกครองจังหวัด

รานอาหาร 89 upper
Café & Restaurant
ศูนยการคายูดีทาวน
สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี

ททท.

บริษัท โฮมเคเบิล้
บริเวณทุงศรีเมือง

ประชาสัมพันธ
แรงงานจังหวัด

หองประชุม
อเนกประสงค มรภ.อด.
หองประชุมมีนา ชั้น 1
โรงแรมอัมมาน
ยูนีต โฮเทล
หองเฟริสคลาส
ริมสระน้ํา ชั้น 2
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุมสบายดี

วัฒนธรรมจังหวัด

โรงแรมอุดรโฮเต็ล

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ชั้น 3
ทน.อด.
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ทองถิ่นจังหวัด

กกท.

ทสจ.อด.
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

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

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - รวมประชุม

บก.ทภ.2

ทภ.2

09.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเปดบานสานรัก สูโ ลกอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพ
ป 2 Open House Open Hug NHC Family
หนองหาน อ.หนองหาน
หนองหาน
ประจําปการศึกษา 2562
14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน หองประชุมพระยาศรี
ปกครองจังหวัด
ของรัฐ (กบร.) ครั้งที่ 1/2562
สุริยราชวรานุวัตร
14.30 น. - รวมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินยั การออม
หองประชุม ผวจ.อด.
ปกครองจังหวัด
กับกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
13.00 น. - ประชุมหารือการดําเนินโครงการอุดรธานี 2029
14.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
16.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต

หองปฏิบัติราชการ
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
วัดปาเจริญธรรม
อําเภอหนองหาน

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
วัดปาเจริญธรรม

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

