วาระงานผูบริหาร
วันที่ 26 เมษายน 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา

เรื่อง
รวมอบรมหลักสูตร “ผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
รุนที่ 2

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราวฮิลล
ลาดพราว ซอย 4

เจาของเรื่อง
สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

หองคริสตัลทอป
ชั้น 6
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุมพอเพียง
ชั้น 5 อาคาร 2
หองประชุมเทพารักษ
ชั้น 3 เทศบาลนคร
อุดรธานี
โรงแรมประจักษตรา

พลังงานจังหวัด

บริษัท โฮมเคเบิล้
ชั้น 1 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองประชุม ชั้น 2
สนง.สวัสดิการฯ

ประชาสัมพันธ
ศึกษาธิการจังหวัด

09.30 – - เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – ผูบริหารองคกรตองเปลีย่ นทักษะ
10.30 น. การบริหารอยางไร โดย : คุณอภิรักษ โกษะโยธิน
(อดีต ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
10.30 – - กรณีศึกษา e-Commerce Start-up โดย : คุณวรวุฒิ
12.00 น. อุนใจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ซีโอแอล
13.30 – - แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทลั และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
15.00 น. โดย : รศ.ดร.สุธรรม อยูในธรรม คณบดี คณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย/ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิตศิ าสตร ม.หอการคาไทย
15.00 – - การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการโครงการ Digital
16.30 น. Economy โดย คุณเลิศรัตน รตะนานุกูล นศ.หลักสูตร
Digital CEO รุนที่ 1
16.30 – - อภิปรายกลุม หัวขอ “ถอดบทเรียนจากเกาหลีและการนํา
18.00 น. ไปทําอยางไรกับหนวยงานของตนเอง โดย นักศึกษา
Digital CEO รุนที่ 2 กลุม Digital Manpower
นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ตอนรับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ราชการที่ 10 (นางสาวอรนุข ศรีนนท) และผูต รวจ
ราชการกระทรวง
09.30 น. - รวมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10
(นางสาวอรนุช ศรีนนท) และผูต รวจราชการกระทรวง
10.00 น. - ประธานเปดการสัมมนาโครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวนที่ 2)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมเครือขาย
พัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2562
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.
อุดรธานี) ครั้งที่ 4/2562
14.00 น. - รวมแถลงขาวการจัดการแขงขัน Asian Women
Basketball Invitation (AWBI)
นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - ออกรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการอุดรธานี ครั้งที่ 3
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
อุดรธานี
13.00 น. - ประธานประชุมเพื่อสรุปและเตรียมความพรอมในการ
จัดงานวันแรงงานแหงชาติ

พัฒนาชุมชน
จังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
กกท.

ศอ.ปส.จ.อด.
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

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

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

12 มี.ค.- - เขารับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
30 เม.ย. “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 3/62

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

กระทรวง
มหาดไทย

หองประชุม ผวจ.อด.
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

วัดบานเพิ่มทวีพัฒนา
ต.นาแค อ.นายูง
หองประชุม ชั้น 3
เทศบาลนครอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

- ปฏิบัติราชการปกติ
09.00 น. - รวมประชุมหารือขอราชการ
09.30 น. - รวมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวอรนุช ศรีนนท)
และผูตรวจราชการกระทรวง
11.00 น. - ประธานพิธีปดโครงการสงเสริมการเรียนรูวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
14.00 น. - รวมประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจําเดือน
เมษายน 2562
14 เม.ย. - - ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
28 มิ.ย.
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

ทองถิ่นจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

