วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2๕62
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
7 ก.ย.
8 ก.ย.

เวลา
เรื่อง
09.00 น. - ลงพืน้ ที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้า
- ลงพืน้ ที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้า

9 ก.ย.

08.00 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติ
09.30 น. - ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของ
มูลนิธิและสมาคมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ้าปี 2562
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 5/2562 ประจ้าปีงบประมาณ
2562
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการด้าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

นายสิธิชัย จินดาหลวง
7 - 8 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 9 ก.ย. 14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 8/2562
นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

7 ก.ย.

8 ก.ย.

9 ก.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
12.00 น. - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
โครงการ Police Sun Time ปี 62 เยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
15.00 น. - ประธานพิธีการจับรางวัล โครงการ Thailand
Shoping Ding paradise @ udonthani
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทน
ฝ่าย นจ. และผู้แทนฝ่าย ลจ. เพือ่ แต่งตั้งเป็น
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4
11.30 น. - ประธานเปิดการแข่งขันมอเตอร์ครอส
08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย
08.30 น. - ประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตร์ ร.ร. ประจ้าปี 2562
13.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการด้าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)

สถานที่
เจ้าของเรื่อง
อ้าเภอบ้านดุง
ปภ.
อ้าเภอหนองหาน/
ปภ.
อ้าเภอไชยวาน
หน้าเสาธง
ส้านักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
ห้องคริสตัล ชั้น 6 ปกครองจังหวัด
โรงแรม
ประจักษ์ตรา
ห้องประชุม POC

พัฒนาสังคม

ห้องพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ส้านักงาน
จังหวัด

ห้องประชุม
ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัด

สหกรณ์จังหวัด

สนามฟุตบอล
หญ้าเทียม
เพิงพันล้าน
ต.หมากแข้ง
เซ็นทรัลพลาซ่า

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

ห้องประชุม ชั้น 2
สนง.สวัสดิการฯ

สนง.ททท.อด.
สนง.สสค.อด.

สนามวิทยาลัย
วิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสาน เทคโนโลยีอีสาน
เหนือกุมภวาปี
เหนือกุมภวาปี
หน้าเสาธง
ส้านักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
ห้องประชุม
สนง.ปส.จว.
บ.พรของแม่
ห้องประชุม กศจ.
สนง.สธ.จว.
ห้องพระยาศรี
สุริยราชวานุวัตร

ส้านักงาน
จังหวัด

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 7 - 9 ก.ย.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- ลาพักผ่อนและออกนอกเขตพื้นที่

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

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

7 - 8 ก.ย.
9 ก.ย.

7 - 8 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
9 ก.ย. 08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
09.30 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 5/2562 ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด
อุดรธานี

7 ก.ย.
8 ก.ย.
9 ก.ย.

15.00 น. - ประชุมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ต้าบลบ้านตาด
ตามโครงการก่อสร้างถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
- วันหยุดราชการ
13.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการด้าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)

หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
ห้องประชุม POC

ส้านักงาน
จังหวัด
พัฒนาสังคม

ต้าบลบ้านตาด
อ้าเภอเมือง
อุดรธานี

ส้านักงาน
จังหวัด

ห้องพระยาศรี
สุริยราชวานุวัตร

ส้านักงาน
จังหวัด

ส้านักงานจังหวัด
กลุ่มงานอ้านวยการ
โทร 0-4224-8777

