วาระงานผูบริหาร
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
9 - 10
มี.ค.
11 มี.ค.

เวลา

เรื่อง
- รวมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุนที่ 2

08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราว
ฮิลล
เสาธง
หนาศาลากลาง
หองประชุม
ขายทอดตลาด
ทรัพย ชั้น 2
ม.6 ต.สามพราว
อ.เมืองอุดรธานี

08.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการขับเคลือ่ นมาตรการ
ปองกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีมอบเงินชวยเหลือผูป ระสบอัคคีภัย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรม
ราชูปถัมภ จํานวน 1 ราย (นายฉลาด
หลักหนองบุ)
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการประสานการ
หองประชุม ผวจ.
แกไขปญหาหนีส้ ินเกษตรกร ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
หองประชุมพระยา
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัดอุดรธานี)
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
ครั้งที่ 1/2562
13.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการสงเสริมการเรียนรู
ศูนยการเรียนรู
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ชุมชนตนแบบ
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข (รุนที่ 1)
ต.กุดหมากไฟ
13.30 น. - ประธานการมอบทุนพระราชทานเพื่อ
หองปฏิบัตริ าชการ
การศึกษาสงเคราะห ประจําปการศึกษา
2561
- มอบทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อ
การศึกษาสงเคราะหแกนักเรียนทุนฯ
จํานวน 6 ราย
- มอบเงินสงเคราะหชวยเหลือครอบครัว
ผูประสบอัคคีภัย จํานวน 1 ราย
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
หองกรมหลวง
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ประจักษศลิ ปาคม
ครั้งที่ 1/2562
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 มี.ค.
10 มี.ค.
11 มี.ค.

14.30 น. - ประธานเปดงานเทศกาลมะมวง ของดีสินคา
เกษตรอุดรธานี (Mango Festival)
- รวมกิจกรรมเปดตัว “สมารทซิตไี้ ทยแลนด”
(Smart City Thailand Takeoff)
09.00 น. - รวมกิจกรรมเปดตัว “สมารทซิตไี้ ทยแลนด”
(Smart City Thailand Takeoff)

เจาของเรื่อง
Depa
สํานักงานจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
ปภ.

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
ทสจ.อด.
ปกครองจังหวัด
พัฒนาสังคม

OSM

หาง Big C อุดรธานี

เกษตรจังหวัด

หองบอลรูม
โรงแรมพารค
ไฮแอท กรุงเทพ
หองบอลรูม
โรงแรมพารค
ไฮแอท กรุงเทพ

สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั
สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 - 10
มี.ค.
11 มี.ค.

- วันหยุดราชการ
08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ

เสาธง
หนาศาลากลาง
หองปฏิบัติราชการ
ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

09.00 น. - รวมประชุม VTC ประจําสัปดาห
10.30 น. - ประธานเปดการฝกอบรมโครงการสานเสวนา
ปรองดองสมานฉันท รุนที่ 5

มทบ.24
อําเภอหนองหาน

ทภ.2
กอ.รมน.จว.อด.

09.00 น. - รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวน
แผนปฏิบัตริ าชการกรมการปกครอง
พ.ศ. 2562
18.00 น. - รวมงานชมรมกองพันนเรศวร

โรงแรมเอเชีย
ถ.พญาไท กทม.

กรมการปกครอง

13.30 น. - รวมพิธีมอบทุนพระราชทาน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห
นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 - 10
มี.ค.
10 มี.ค.

- วันหยุดราชการ

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

9 – 10
มี.ค.
11 มี.ค.

- วันหยุดราชการ

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

9 มี.ค.
10 มี.ค.
11 มี.ค.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

9 – 10
มี.ค.
11 มี.ค.

พมจ.อด.

- ไปราชการ

07.40 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนตไหวพระ
09.00 น. - ตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือก
หมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข)
ประจําป 2562
13.00 น. - ตรวจประเมินโครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประจําป 2562

หองเชียงงาม
ชมรม อส.
โรงแรมบานเชียง
กองพันนเรศวร
เสาธง
สํานักงานจังหวัด
หนาศาลากลาง
บานโนนสะอาด ม.9 ปกครองจังหวัด
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน
บานทุงฝน ม.8
ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

ปกครองจังหวัด

เสาธง
หนาศาลากลาง
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานการแกไข
ปญหาหนี้สินเกษตรกร ระดับจังหวัด
09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด)
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 1/2562

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ยิ ราชวรานุวัตร
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
ทสจ.อด.
OSM

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

