ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
09.30 น.

11.00 น.
13.30 น.

14.30 น.
19.00 น.
นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
12.00 น.

13.30 น.
13.30 น.

14.00 น.
15.00 น.

16.00 น.
19.00 น.

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 13 กันยายน 2๕62
เรื่อง
สถานที่
- ประธานเปิดการประชาคมแผนแม่บทเกษตรปลอดภัย
หอประชุมอเนกประสงค์
และเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี และปาฐกถาพิเศษ
มรภ.อุดรธานี
“เส้นทางสู่อุดรธานี เมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์”
- ประธานประชุมหารือแผนการและรูปแบบการ
ห้องประชุม ผวจ.อด.
ดาเนินงานสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
- ประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
อาเภอกุดจับ
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานี
1. หลังที่ 197 นางคาปุ่น หอสมบัติ เลขที่ 51/2 ม.2
บ.หัวขัว ต.เมืองเพีย
2. หลังที่ 198 นายมุล ป้อมพันธ์ เลขที่ 1 ม.14
บ.โคกเกษตร ต.ปะโค
3. หลังที่ 199 นางบุญโฮม คาโต เลขที่ 134 ม.3
บ.ดงหมากหลอด ต.เมืองเพีย
4. หลังที่ 200 นายเอ้บ ชัยศรี เลขที่ 201 ม.13
บ.หนองเม็ก ต.ขอนยูง
5. หลังที่ 201 นางอุไร แสนอุบล เลขที่ 235 ม.1
บ.ทุ่งตาลเลียน ต.ตาลเลียน
บริจาคโดย คุณปรีชา-คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์
ทั้ง 5 หลังๆ ละ 40,000 บาท
- ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
สนามกีฬาเวสสุวณ
ั
สิงห์เหนือ เสือใต้
- ประธานพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิตข้าราชการฝ่ายปกครอง
ห้องอุดรดุษฎี
จานวน 12 ราย
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
- ประธานประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
ห้องประชุม ชั้น 8
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน ยุวชนชิงชนะเลิศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
แห่งประเทศไทย ประจาปี 2562
มรภ.อุดรธานี
- ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจ
ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์
ท่องเที่ยวจากภาคเหนือและร่วมรับประทานอาหาร
บอลรูม โรงแรม
กลางวันในกิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show for
เซนทารา
Trade Meet & Consumer Fair “Creative
North x Isan Zaap”
- ประธานเปิดงาน “UDRU Green Place”
หอประชุมอเนกประสงค์
มรภ.อุดรธานี
- ประธานประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ห้องประชุม POC
สรรหาบุคคลต้นแบบอุปนิสัย HERO (The HERO
2019) ตามโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัด
อุดรธานี (UD New Generation) ประจาปีงบฯ 2562
- กิจกรรมสิงห์เหนือ เสือใต้ ประจาปี 2562
สนามกีฬาเวสสุวณ
ั /
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
- ประธานประชุมเตรียมการร่วมประชุมนายกเทศมนตรี
ห้องประชุม 3 อาคาร
จีน อาเซียน ค.ศ.2019 China-ASEAN Mayors’
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
Forum 2019 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐ
มรภ.อุดรธานี
ประชาชนจีน
- ประธานพิธีเปิดงาน Big C Food Fair 2019
ลานจอดรถหน้า
ศูนย์การค้า บิ๊กซี อุดรฯ
- ประธานพิธีเปิดงานวันไหว้พระจันทร์
ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

เจ้าของเรื่อง
มรภ.อุดรธานี

สานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ก.ก.ท.
ททท.

มรภ.อุดรธานี
สานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด
สานักงานจังหวัด

บิ๊กซี
ศาลเจ้าปู่-ย่า

นายวันชัย จันทร์พร
08.30 น. - ร่วมประชุมชี้แจงและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมรามากาเด้น

ท้องถิ่นจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 14.30 น. - ร่วมกิจกรรมสิงห์เหนือ เสือใต้ ประจาปี 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 15.30 น. - ประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดสินค้าเกษตร” ตามโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2562
18.30 น. - ร่วมกิจกรรมสิงห์เหนือ เสือใต้ ประจาปี 2562

สนามกีฬาเวสสุวณ
ั
อาคารอเนกประสงค์
ตลาดเมืองทองเจริญศรี
ห้องอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สนามกีฬาเวสสุวณ
ั
อาคารอเนกประสงค์
ตลาดเมืองทองเจริญศรี

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

ห้องอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ปกครองจังหวัด

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

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ปกครองจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ
14.00 น. - ร่วมกิจกรรมสิงห์เหนือ เสือใต้ ประจาปี 2562
15.30 น. - กล่าวรายงานพิธีเปิดงาน “ตลาดสินค้าเกษตร”
ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจาปี
งบประมาณ 2562
18.30 น. - ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการฝ่ายปกครอง
- ปฏิบัติราชการปกติ

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

