วาระงานผูบริหาร
วันที่ 12 - 14 มกราคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
12 ม.ค. 07.50 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมเนื่องใน
ลานอเนกประสงค
เทศบาลนคร
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
หนา ปภ.ทน.อด.
อุดรธานี
- รวมเคารพธงชาติ
- พิธีมอบของที่ระลึกแกหนวยงานที่สนับสนุน
การจัดงานวันเด็กแหงชาติ
- พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรสําหรับ
เด็กนักเรียนที่มคี วามประพฤติดมี ีคานิยม
จํานวน 20 ทุน
- พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน เรียนดี
ประพฤติดี จํานวน 30 ทุน
08.30 น. - ประธานมอบรางวัลและเกียรติบตั รแกนักเรียน ลานอเนกประสงค สํานักพื้นที่อนุรักษ
ที่ไดรับรางวัลการประกวดวาดภาพดานการ
หนา ปภ.ทน.อด.
ที่ 10
อนุรักษทรัพยากรปาไมในโครงการวันอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของชาติ 14 มกราคม
13 ม.ค. 16.00 น. - ประธาน นําคณะผูบริหารจังหวัดอุดรธานี
พระลานพระราชวัง สํานักงานจังหวัด
รวมกิจกรรม งานอุนไอรัก คลายความหนาว
ดุสิต สนามเสือปา
“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”
กทม.
14 ม.ค. 13.30 น. - ประธานประชุมติดตามความคืบหนาเรื่องกลิ่น หองประชุมสบายดี สํานักงานจังหวัด
จากโรงงานยางพารา
16.00 น. - ผูนําองคกรคริสจักรโปรแตสแตนทจังหวัด
หองปฏิบัติราชการ
อุดรธานี เขาพบขอพรปใหม

นายสิธิชัย จินดาหลวง
12 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 13 ม.ค. 13.00 น. - รวมประชุมเพลิงศพ พระครูวิสุทธิเมธาวัฒน
อดีตเจาอาวาสวัดโนนนิเวศน
14 ม.ค.
- รวมเฝารับเสด็จ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เมรุชั่วคราว
วัดโนนนิเวศน
ศูนยพักพิงสุนัข
จรจัดนครชัยบุรินทร
ต.หนองสาหราย
อ.ปากชอง

พระพุธศาสนา
ปศุสัตว

นายวันชัย จันทรพร
12 ม.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
08.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ประจําป 2562
ภาค 10
ภาค 10
13 ม.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
05.20 น. - ประธานในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลโครงการ
บริเวณ
สพป.อด.เขต 1
“ครูพาเพลิน Mini Marathon 2019”
หนองประจักษ
16.30 น. - รวมงาน อุน ไอรัก คลายความหนาว
พระลานพระราชวัง สํานักงานจังหวัด
“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”
ดุสิต กทม.
14 ม.ค. 09.00 น. - ประธานประชุมเตรียมความพรอมเปนเจาภาพ หองประชุม ผวจ. ทองเที่ยวและกีฬา
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ 14 และกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ
ครั้งที่ 20 ประจําป 2563

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 12 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 13 ม.ค. 16.00 น. - รวมงาน อุนไอรัก คลายความหนาว
พระลานพระราชวัง สํานักงานจังหวัด
“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”
ดุสิต กทม.
14 ม.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติและ
หนาเสาธง
สํานักงานจังหวัด
สวดมนตไหวพระ
ศาลากลางจังหวัด
09.30 น. - ตรวจเยี่ยม
ปกครองจังหวัด
1. มูลนิธิหอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤต
โรงพยาบาลอุดรธานี
2. มูลนิธิรวมเมตตามหาคุณ
โรงพยาบาลอุดรธานี
3. มูลนิธิอภิบาลสงฆ พระอาจารยอินทรถวาย โรงพยาบาลอุดรธานี
สันตุสสโก
4. มูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
รพ.เทศบาลนคร
5. มูลนิธิสันติสุข
42 ม.9
ต.นิคมสงเคราะห
6. มูลนิธิการวิจัยพัฒนายั่งยืน
157 ม.2
ต.เมืองเพีย
13.30 น. - รวมประชุมเรื่องปญหากลิ่นยางพารา
หองประชุมพระยา สํานักงานจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
16.00 น. - ประธานพิธีถวายการตอนรับตราตั้งและพัดยศ
วัดพุทธนิมิต
วัดพุทธนิมิต
เจาคณะอําเภอกุดจับ (ธ)
ต.เมืองเพีย
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

12-13
- วันหยุดราชการ
ม.ค.
14 ม.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปด อพป.รุนที่ 2
13.00 น. - ตรวจปาไม
12 ม.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมเนื่องใน
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
13 ม.ค. 16.00 น. - รวมงาน อุนไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”
14 ม.ค. 13.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล
เขารับรางวัล “กรมหลวงประจักษศิลปาคม
สาขา การเมืองการปกครอง ความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบรอยและพัฒนา
ชุมชน”

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

12 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
13 ม.ค. 16.00 น. - รวมงาน อุนไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”
14 ม.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

อําเภอบานดุง
อําเภอบานดุง

กอ.รมน.จว.อด.
กอ.รมน.จว.อด.

สนามยูนิแคล
สถานสงเคราะห
เด็กหญิงอุดรธานี
พระลานพระราชวัง
ดุสิต กทม.
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สถานสงเคราะห
เด็กหญิงอุดรธานี

พระลานพระราชวัง
ดุสิต กทม.

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

