วาระงานผูบริหาร
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
23 ก.พ.
24 ก.พ.
25 ก.พ.

เวลา
เรื่อง
09.00 – - รวมอบรมหลักสูตรผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจ
10.30 น. ดิจิทัล (Digital CEO) รุนที่ 2
- รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ
09.39 น. - ตรวจเยี่ยมโครงการกอสรางทางแยกตางระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (เจาะเปดอุโมงค)
11.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการปลูกฝงสํานึกรัก
สามัคคีและเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันท ประจําป 2562 และบรรยาย
พิเศษ “ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และอุดมการณประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อสํานึกรัก
สามัคคีและเสริมสรางความปรองดอง”
13.30 น. - ประธานประชุมการเตรียมการจัดทําน้ําในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18.00 น. - ประธานพิธีเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติ
องคเจาปู “อากงแซ”

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 ก.พ.

24 ก.พ.
25 ก.พ.

13.00 น. - ประธานพิธีเปดงานสมโภชอุโบสถดอกบัว

17.30 น. - ประธานกลาวตอนรับและเปดงาน
Udonthani International Jazz Festival
2019 “ขับขานดนตรีแจสบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ”
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการเครือขายองค
ความรู KBO (Knowledge-Based OTOP)
จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
18.00 น. - รวมเปนเกียรติรับประทานอาหารเนื่องในวัน
เฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติองคเจาปู
“อากงแซ”

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราว
ฮิลล ถ.ลาดพราว
หองประชุม
มรภ.ศรีสะเกษ
เสาธง
หนาศาลากลาง
อุโมงคบายพาส
อุดร-หนองคาย
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1

เจาของเรื่อง
Depa
มรภ.ศรีสะเกษ
สํานักงานจังหวัด
กรมทางหลวงฯ
ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

ศาลาที่ประทับ
ทุงศรีเมือง

คกก.ศาลเจาปู- ยา

ปะรําพิธีหนาอุโบสถ
ดอกบัว
วัดสันติวนาราม
บานเชียง
พิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี

อําเภอหนองหาน

หองพอเพียง
พัฒนาชุมชนจังหวัด

พัฒนาชุมชน

หองประชุมสภา
อบจ. ชั้น 4
ศาลาที่ประทับ
ทุงศรีเมือง

อบจ.อด.

ททท.

คณะกรรมการ
ศาลเจาปู- ยา
อุดรธานี

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 ก.พ.
24 ก.พ.
25 ก.พ.

18.00 น. - รวมงานเทศกาลดนตรี Udonthani
International Jass Festival 2019
19.00 น. - ประธานเปดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัด
อุดรธานี
08.00 น. - เคารพธงชาติ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ
เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย
10.00 น. - ประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมหารือการจัดทําน้ําอภิเษกของ
จังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมรับประทานอาหารเนื่องในวันเฉลิมฉลอง
วันคลายวันประสูติองคเจาปู “อากงแซ”

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวา ราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 – 24
- วันหยุดราชการ
ก.พ.
25 ก.พ. 09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
ผลงานตามโครงการคัดเลือกหมูบ านดีเดน
(บานสวย เมืองสุข) ประจําป 2562
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
11.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ กิจกรรมฝกอบรมทีมวิทยากร
บําบัดฟนฟูระดับอําเภอ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย
จังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมพิธีเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติ
องคเจาปู “อากงแซ”

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ 23 – 24
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
ก.พ.
25 ก.พ. 09.00 น. - รวมประชุม
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

23 ก.พ.
09.00 น.
24 ก.พ.
25 ก.พ.

09.00 น.

11.00 น.
13.30 น.
18.00 น.

- เวรวันหยุดราชการ
- รวมโครงการรวมพลคนกูภัย ประจําป 2562
- วันหยุดราชการ
- รวมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมูบาน
ตนแบบประชาธิปไตยดีเดนจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2562 และประชุมเพือ่ ซักซอมการ
ออกตรวจประเมินผลงานและตัดสินตาม
โครงการคัดเลือกหมูบ านดีเดน (บานสวย
เมืองสุข) ประจําป 2562 ระดับจังหวัด
- กลาวรายงานในพิธีเปดโครงการปลูกฝงสํานึก
รักสามัคคีและเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันท ประจําป 2562
- รวมประชุมหารือ การจัดทําน้ําอภิเษกของ
จังหวัดอุดรธานี
- รวมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันคลายวันประสูติ
องคเจาปู “ปงเถากงแซ”

พิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี
หองประชุมโกเมน
ตันติวิวัฒนะพันธ
โรงเรียนอุดรวิทยา
เสาธง
หนาศาลากลาง
หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
หองประชุมสบายดี
หองประชุม ผวจ.

ททท.
สมาคมผูบริหาร
และครูเอกชน
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ศาลาประทับ
ทุงศรีเมือง

ศาลเจาปู- ยา
อุดรธานี

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองหงษมังกร 2
โรงแรมการิน

ศอ.ปส.จ.อด.

หองประชุม
สํานักงาน ปภ.

ปภ.

ศาลาประทับ
ทุงศรีเมือง

ศาลเจาปู- ยา
อุดรธานี

กอ.รมน. สวนรื่นฤดี

กอ.รมน.

ศูนย ปภ.เขต 14

ปภ.เขต 14 อด.

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

สนามทุงศรีเมือง

ศาลเจาปู- ยา

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

23 ก.พ.

24 ก.พ.
25 ก.พ.

18.00 น. - รวมงานเทศกาลดนตรี Udonthani
International Jazz Festival 2019
“ขับขานดนตรีแจสบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ”
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประชุมหารือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
ในสวนที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
(อุดรธานี) รับผิดชอบ
13.30 น. - ประชุมการเตรียมการจัดทําน้ําในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี

ททท.

หองปฏิบัติราชการ

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

