ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2๕62
เวลา
เรื่อง
09.00 – - รวมการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
16.30 น. แบบบูรณาการ ประจําป 2562 (Integrate Disaster
Management Exercise : IDMEx 2019 รวมกับทหาร
รักษาพระองค / เหลาทัพ ประธานโดย นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ 2562”
09.00 น. - ประธานประชุมพิจารณา รางผลการประเมินสถานะ
การเปนระบบราชการ 4.0
09.30 น. - ประธานเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10.45 น. - ประธานพิธีจดทะเบียนสมรสวันแหงความรัก
หรือวันวาเลนไทน “วิวาหหวาน @ หวยสําราญ –
หวยเจริญ อุดรธานี”
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562

สถานที่
หองเอราวัณ
กองพลรบพิเศษที่ 1

เจาของเรื่อง
กระทรวง
มหาดไทย

หองแกรนด
คลังจังหวัด
ประจักษตรา
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุมพระยาศรี สํานักงานจังหวัด
สุริยราชวรานุวัตร
พระราชานุสาวรีย
โรงเรียน
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
สตรีราชินูทิศ
บรมราชินีนาถ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
บานหวยสําราญ หมูที่ 9 ที่ทําการปกครอง
ตําบลหนองไฮ
อําเภอเมือง
อําเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี
หองประชุมพระยาศรี
ขนสงจังหวัด
สุริยราชวรานุวัตร

นายวันชัย จันทรพร
08.00 น. - ประธานพิธีเปดงานโครงการจัดประกวดสวดมนตหมู
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ และการ
ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจําป 2562
09.00 น. - ประธานการออกหนวยตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยยิม้ และใหบริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
10.00 น. - ประธานเปดกรวยสักการะฯ และตรวจเยี่ยมหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจําจังหวัดอุดรธานี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2562
13.30 น. - รวมมอบบานโครงการ 125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก)
- บานเลขที่ 153 ม.1 บ.หนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน
- บานเลขที่ 20 ม9. บานโพธิ์วารี ต.หนองบัวบาน
16.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.) ครั้งที่ 1/2562

ศาลา 88
วัฒนธรรมจังหวัด
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง
โรงเรียนบาน
ปกครองจังหวัด
หนองแซงสรอย หมูที่ 7
ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ
โรงเรียนบาน
สาธารณสุขจังหวัด
หนองแซงสรอย หมูที่ 7
ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ
อําเภอหนองวัวซอ
พัฒนาสังคม
หองประชุมคําชะโนด

สาธารณสุขจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.00 น. - ประธานพิธีเปดการจัดงาน “ประเพณีชนสามเผา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ชาวศรีธาตุ ประจําป 2562”
14.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการสนับสนุนการแกไข
บําบัด ฟนฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรม
ครอบครัวอุนใจไดลูกหลานคืน”
16.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณี บริษัท ศิริทรัพย พร็อพเพอรตี้
(เดอะไนซ) จํากัด ขอยกเลิกวงเงินค้ําประกันและขอคืน
สัญญาค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค
- ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณี บริษัท บานกลางเมือง จํากัด
ขอยกเลิกวงเงินค้ําประกันและขอคืนสัญญาค้ําประกัน
การจัดทําสาธารณูปโภค

ศาลหลักเมืองศรีธาตุ
อําเภอศรีธาตุ
กองรอย อส.จ.อด.ที่ 1

อําเภอศรีธาตุ

โครงการเดอะไนซ
ซ.ขันติรักษ ถ.นิตโย
ซ.ตรงขาม รร.เซนเมรี่
โครงการ
บานกลางเมือง 7
บานจั่น (สายบาน
ดงเค็ง-บานตาด)

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
สํานักงานที่ดิน
จังหวัด

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

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 – - รับรอง มทภ.2 ประชุมแนวทางดําเนินการของหนวย
12.00 น.
13.00 – - ปฏิบัติงานที่ มทบ.24
16.30 น.

สโมสรนายทหาร
คายประจักษศิลปาคม
มทบ.24

มทบ.24

09.00 น. - ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การจัดทําแผน
ปฏิบัติการ (แผนบูรณาการ) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําโขง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
10.45 น. - รวมพิธีจดทะเบียนสมรสในวันแหงความรัก
หรือวันวาเลนไทน

โรงแรมนภาลัย

คกก.ลุมน้ําโขงฯ

บานหวยสําราญ ม.9
ต.หนองไฮ อ.เมือง

อําเภอเมือง
อุดรธานี

09.00 น. - ประชุมพิจารณา รางผลการประเมินสถานะ
การเปนระบบราชการ 4.0

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

มทบ.24

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

