ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2๕62
เวลา
เรื่อง
09.00 – - รวมอบรมหลักสูตร “ผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
22.00 น. CEO รุนที่ 2
- บรรยายหัวขอ “การจัดการโครงการ (Project
Management)
- บรรยายหัวขอ “ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาสหรือ
อุปสรรคของธุรกิจ”
- บรรยายหัวขอ “อนาคต Smart Thailand, Smart
City สดใสจริงหรือ ?”
- อภิปรายหมู หัวขอ “Digital transformation &
Manpower : โอกาสและอุปสรรค”
- บรรยายหัวขอ “ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไทย”
- อภิปรายกลุม โดยนักศึกษา Digital CEO รุนที่ 2
กลุม Digital Manpower หัวขอ “นโยบายการ
ประยุกต ใชดิจิทัลในหนวยงานหรือองคกรแตละทาน
ในกลุม”

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานพิธีเปดที่ทําการบรรษัทประกันสินเชื่อ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สํานักงานเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
09.30 น. - ประธานประชุมพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2562
นายวันชัย จันทรพร
09.00 น. - ประชุมเตรียมการตอนรับองคมนตรี
รองผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี
(ทานอําพน กิตติอําพน)
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเกง
ในโครงการดวยรักและหวงใยฯ รุนที่ 9/2562
18.00 น. - ประธานเปดงานประเพณี “อําเภอเพ็ญ 111 ป
ของดี 11 ตําบล
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการอบรมวิทยากรอาสาสมัคร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย
10.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมประชาคม อปพร.
ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.00 น. - ประธานประชุมถอดบทเรียนของคณะทํางานดาน
อํานวยการบูรณาการขอมูล และประสานการปฏิบัติ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปา กรณี สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ขออนุญาตเขาทําประโยชน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เพือ่ สรางวัดปาบานวังทอง
ทองที่ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี
18.00 น. - รวมพิธีเปดงานประเพณี “อําเภอเพ็ญ 111 ป
ของดี 11 ตําบล”

สถานที่
หองประชุมชั้น 5
อาคารลาดพราวฮิลล
ถ.ลาดพราว ซอย 4
กทม.

เจาของเรื่อง
สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.)
239/5 ถนนอุดรดุษฎี
ต.หมากแขง
หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอุดรธานี
หองประชุมสบายดี

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดยอม
(บสย.)
สหกรณจังหวัด
อุดรธานี
พัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานี

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมคําชะโนด

สนง.ศึกษากลุม
ลูกเสือ
อําเภอเพ็ญ

สนามหนาที่วาการ
อําเภอเพ็ญ
หองเฟรสคลาส 2
โรงแรมประจักษตรา
หอประชุมทองใหญ

บ.เครือเจริญ
โภคภัณฑ จํากัด
ปภ.

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปภ.

วัดปาบานวังทอง
ทองที่ตําบลหนองไฮ
อําเภอเมืองอุดรธานี

ทสจ.อด.

สนามหนาที่วาการ
อําเภอเพ็ญ

อําเภอเพ็ญ

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

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 – - ประชุม VCT ขอสั่งการของแมทัพภาคที่ 2
มทบ.24
12.00 น.
13.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเสริมสรางความรักความสามัคคี บานแสงทอง หมูที่ 6
ระดับตําบล รุนที่ 14
ต.แสงสวาง อ.หนองแสง
10.00 น - ประธานประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2562
18.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานประเพณี “อําเภอเพ็ญ
111 ป ของดี 11 ตําบล”
16.40 น. - ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต เนื่องในงานประเพณี
บุญมหาชาติ (พระเวสสันดร) ประจําป 2562

ทภ.2
กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด

สนามหนาที่วาการ
อําเภอเพ็ญ

อําเภอเพ็ญ

วัดโนนสวาง
อ.หนองวัวซอ

วัดโนนสวาง
อ.หนองวัวซอ

พัฒนาชุมชน

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

