วาระงานผูบริหาร
วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
2 มี.ค.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

เวลา

เรื่อง
- รวมอบรมหลักสูตรผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital CEO) รุนที่ 2

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราว
ฮิลล ถ.ลาดพราว
ซอย 4
โรงพยาบาลรามา

เจาของเรื่อง
Depa

10.00 น. - ถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
11.00 น. - ถวายพระพร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โรงพยาบาล
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จุฬาภรณ
11.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “มหกรรมบานลานหลัง
อุดรธานีฮอลล
บริษัท กรีเมโทร
เพื่อชาวอุดร “GREEN METRO EXPO 2019
ชั้น 4
จํากัด
ครั้งที่ 1
เซ็นทรัลพลาซา
- สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ปภ.
โปรดเกลาฯ ให นายอําพน กิตติอําพน
องคมนตรี รวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปถัมภ เชิญสิ่งของพระราชทาน
มอบแกประชาชนผูประสบวาตภัย
08.30 น. - ตอนรับ องคมนตรี ทานอําพน กิตติอําพน
กองบิน 23
09.10 น. - ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กลาวตอนรับ
หอประชุม
และกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อบต.นาพู อ.เพ็ญ
- องคมนตรีกลาวถึงวัตถุประสงค และเชิญ
พระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จํานวน
364 ชุด เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกประชาชน
(อ.เพ็ญ 320 ชุด, กุมภวาป 29 ชุด, ศรีธาตุ
5 ชุด, และวังสามหมอ 10 ชุด)
11.40 น. - รวมคณะองคมนตรี ทานอําพน กิตติอําพน
โรงเรียนบานหนอง
เดินทางถึงโรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลัก
ขุนเหลาหลัก
- นายอําเภอเมืองอุดรธานี กลาวตอนรับ และ ต.นิคมสงเคราะห
กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ.เมืองอุดรธานี
- องคมนตรีกลาวถึงวัตถุประสงค และเชิญ
พระราชกระแสรับสั่งของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเชิญสิ่งของ
พระราชทาน (จํานวน 1,771 ชุด) เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจแกประชาชน
14.15 น. - สงองคมนตรี ทานอําพน กิตติอําพน
กองบิน 23
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
หองประชุม
ศึกษาธิการจังหวัด
คัดสรรผูร ับพระราชทานทุนฯ ระดับจังหวัด
ผวจ.อด.
อุดรธานี “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุน ที่ 11
ปการศึกษา 2562
11.00 น. - ประธานรวมเปดคลินิกผิวหนังอโศก (Asoke
คลินิกผิวหนังอโศก
คลินิกผิวหนัง
Skin Udon Grand Openning)
(หนาเซ็นทรัลอุดร)
อโศก
13.30 น. - ประธานประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัย
หองกรมหลวง
ปภ.
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
ประจักษศลิ ปาคม

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2–3
มี.ค.
4 มี.ค.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2 มี.ค.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

- วันหยุดราชการ
- หัวหนาคณะศึกษาดูงานกิจกรรมยกระดับการ
บริหารจัดการ การสงเสริมการตลาดไมซและ
การทองเที่ยว
- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานพิธีถวายราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562
10.00 น. - ประธานประชุมผูปกครอง นักเรียน เรือ่ ง
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
(กสศ)
- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - เคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
09.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานตามยุทธศาสตร
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - ประธานประชุมถอดบทเรียนชวงเทศกาล
ปใหม
13.30 น. - รวมประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2 มี.ค.
08.30 น.

09.45 น.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

09.00 น.
13.30 น.

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

2 มี.ค.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

- วันหยุดราชการ
- รวมพิธีถวายราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562
- กลาวตอนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) และผูเ ขารวม
ประชุมในการประชุมการขับเคลือ่ นโครงการ
สงเสริมวินยั การออมกับ กอช.ในจังหวัด
- เวรวันหยุดราชการ
- คณะผูต รวจราชการพิเศษประจําสํานักนายก
รัฐมนตรีเขาพบเพื่อหารือเกีย่ วกับการจัดทํา
บันทึกขอตกลง (MOU)
- รวมประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562

08.30 น. - รวมพิธีถวายราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562
- วันหยุดราชการ
09.30 น. - ประธานเปดโครงการจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชนเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสา
ปองกันชาติ

จังหวัดภูเก็ต

กทจ.อด.

หอประชุมทองใหญ

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

หอประชุมทองใหญ

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
อีสานเหนือ

เสาธง
หนาศาลากลาง
หองประชุมทองถิ่น
จังหวัด
หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

หอประชุมทองใหญ

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

หองประชุมอุดรธานี
โรงแรมบานเชียง

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

หอประชุมทองใหญ

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

เทศบาล
ตําบลบานธาตุ
อ.เพ็ญ

กอ.รมน.จว.อด.

ทองถิ่นจังหวัด
ปภ.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

2 มี.ค.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

2 มี.ค.

3 มี.ค.
4 มี.ค.

07.30 น. - รวมพิธีถวายราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ประจําป 2562
08.30 น. - รวมประชุมโครงการสงเสริมวินัยการออม กับ
กอช. ในจังหวัด
- วันหยุดราชการ
07.40 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต
ไหวพระ
10.00 น. - ประธานประชุมเตรียมการพิจารณาแกไข
ปญหาและความตองการในการออกดําเนิน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
08.30 – - ประธานพิธีอบรมเสริมสรางความรูในการ
16.30 น. พัฒนาหนวยงานภาครัฐสูร ะบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) จังหวัดอุดรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- วันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมหารือเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกขอตกลง
(MOU) กับคณะผูตรวจราชการพิเศษประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี
09.30 น. - ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร
ผูรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุนที่ 11 ป 2562
13.30 – - ประชุมหารือเพื่อติดตามการแกไขปญหา
15.00 น. ขอรองเรียนของประชาชน
17.00 น. - รวมงานบวงสรวงศาลเทพารักษ
ประจําป 2562

หอประชุมทองใหญ

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

หองประชุมอุดรธานี
โรงแรมบานเชียง

กรมการปกครอง

เสาธง
หนาศาลากลาง
เทศบาลตําบลนาดี
อ.หนองแสง

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

ศึกษาธิการจังหวัด

หองประชุมบริษัท
ซูมิรับเบอร ไทยอีส
เทิรน คอรปอเรชั่น
จํากัด ต.เชียงพิณ
ศาลเทพารักษ
ถนนเพาะนิยม

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

เทศบาลนคร
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

