ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
21 ก.ย.

เวลา
09.00 น.
19.00 น.

22 ก.ย.

05.30 น.
05.45 น.
06.00 น.
07.30 น.

23 ก.ย.

10.00 น.

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 21 - 23 กันยายน 2๕62
เรื่อง
- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และประโยชน์สุขของประชาชน
- ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ จานวน 6 ราย
- ประธานปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (Mini
Marathon) ระยะทาง 10.5 กม.
- ประธานกล่าวเปิดงาน งานวิ่งวันมหิดล จังหวัด
อุดรธานี ประจาปี พ.ศ. 2562
- ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run 5 กม.)
- มอบถ้วยรางวัล Over All แก่ผชู้ นะการแข่งขัน
ชาย/หญิง และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
แต่ละประเภทและกลุ่มอายุ
- เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้ทาคุณประโยชน์
ด้านแรงงาน ประจาปี 2562

18.30 น. - ร่วมรับประทานอาหารเย็นสื่อมวลชน
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

21 ก.ย.
22 ก.ย.
23 ก.ย.

21 ก.ย.

22 ก.ย.

23 ก.ย.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

21 ก.ย.
22 ก.ย.

- ไปราชการกรุงเทพมหานคร
- วันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13.30 น. - ประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 9/2562

สถานที่
ห้องอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

เจ้าของเรื่อง
ทีด่ ินจังหวัด

ห้องอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ์
(บริเวณเป็ดเหลือง)

ทีด่ ินจังหวัด

ห้องประชุมจอมพล
ป.พิบูลสงคราม
กทม.
ห้องอภิชา
มณฑาทิพย์ฮอลล์

โรงพยาบาล
อุดรธานี

ประกันสังคม
ประชาสัมพันธ์

โรงแรมอมันตา
อ.เมืองหนองคาย

สานักงาน
จังหวัด

ห้องประชุมสบายดี

คลังจังหวัด

- เวรวันหยุดราชการ
19.00 น. - ประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ห้องประชุมพรสยาม สนง.อาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจาปี
โรงแรม
2562
สยามแกรนด์
- เวรวันหยุดราชการ
05.30 น. - ร่วมพิธีเปิดงาน “เดิน วิ่ง วันมหิดล จังหวัด
สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล
อุดรธานี ปี 2562”
หนองประจักษ์
อุดรธานี
(บริเวณเป็ดเหลือง)
08.30 น. - ประธานกล่าวต้อนรับในงานมหกรรม
อุดรธานีฮอลล์
พระพุทธศาสนา
เทศนาธรรม ประจาปี 2562
ชั้น 4 เซ็นทรัล
พลาซ่า
08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย
หน้าเสาธง
สานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
10.00 น. - ร่วมแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส
ร้าน Woods and ประชาสัมพันธ์
4/2562
Hoods
- เวรวันหยุดราชการ
07.30 น. - ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล
- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
(นายธงชัย พลพวก ผอ.พระพุทธศาสนา)

โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล

โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล

ห้องมุขมนตรี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

พระพุทธศาสนา

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

23 ก.ย.

08.00 น. - ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ

หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
ห้องประชุม
อาเภอเมืองอุดรธานี

สานักงาน
จังหวัด
เกษตรและ
สหกรณ์

หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
โรงแรมอมันตา
อ.เมืองหนองคาย

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

โรงแรมอมันตา
อ.เมืองหนองคาย

สานักงาน
จังหวัด

09.30 น. - ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมรับมอบนโยบาย
และประกอบกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้
“โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ ระสบภัย”
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษาอุทยาน
ห้องประชุม 2
อุทยานภูหิน
แห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ) อาคารบูรพาจารย์
จอมธาตุ ครั้งที่ 2/2562
อนุสรณ์ สานักฯ 10
ภูพระบาท
10.00 น. - ร่วมแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี
ร้าน Woods and ประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 4/2562
Hoods
13.30 น. - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ห้องประชุม
ยุติธรรมจังหวัด
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจาจังหวัดอุดรธานี
สานักงานยุติธรรม
ครั้งที่ 2/2562
จังหวัด
16.00 น. - ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานจิตอาสา
ห้องประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
(VDO Conference)
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

21 - 22
ก.ย.
23 ก.ย.

- วันหยุดราชการ

21 - 22
ก.ย.
23 ก.ย.

- วันหยุดราชการ

- ปฏิบัติราชการปกติ

08.00 น. - ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
09.00 น. - ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

21 - 22
ก.ย.
23 ก.ย.

- วันหยุดราชการ
09.00 น. - ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร 0-4224-8777

