วาระงานผูบริหาร
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
16 มี.ค.

17 มี.ค.
18 มี.ค.

เวลา

เรื่อง
- ตรวจสถานที่เลือกตั้งลวงหนา
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการผลิตสื่อและกิจกรรม
รณรงคใหความรูการเลือกตั้ง ส.ส. กิจกรรม
เผยแพรความรูการเลือกตั้ง ส.ส. เดินรณรงค
โคงสุดทาย (Big day)
16.00 น. - อัญเชิญดอกไมจันทน ประทาน สวนพระองค
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันฌาปนกิจศพ
นางลําไพ ลําทอง มารดา นายพิไทย ลําทอง
ขาราชบริพารในพระองคฯ
- ตรวจสถานที่เลือกตั้งลวงหนา
08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
08.30 น. - ประธานงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2562

สถานที่

เจาของเรื่อง

บริเวณสนามกีฬา
ดานหนา มรภ.อด.

กกต.จ.อด.

อําเภอพิบูลยรักษ

สํานักงานจังหวัด

เสาธง
หนาศาลากลาง
ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย ร.5
หองประชุม POC

สํานักงานจังหวัด

09.00 น. - รวมประชุมกองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียม
การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง วีดิทัศน
ทางไกล (ประธานโดย รมว.มท.)
10.00 น. - ประธานลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง และให 105 ม.2 ต.ผักตบ
ขอเสนอแนะโรงงานเกี่ยวกับการประกอบ
อ.หนองหาน
กิจการโรงงาน บริษัท ปริ้น รับเบอร จํากัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําน้ําอภิเษก
หองกรมหลวง
ของจังหวัดอุดรธานี
ประจักษศลิ ปาคม
16.00 น. - ประธานพิธีเปดงานกีฬา พตท.
สนามฟุตบอล
บน.23
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.

09.00 น. - รวมกิจกรรมเดินรณรงคการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโคงสุดทาย (Big day)
- ตรวจติดตามการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
08.30 น. - รวมงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2562
09.30 น. - ประธานประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2019

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

16 มี.ค.

17 มี.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมโครงการผลิตสื่อและกิจกรรมรณรงคให
ความรูการเลือกตั้ง ส.ส. กิจกรรมเผยแพร
ความรูการเลือกตั้ง ส.ส. เดินรณรงคโคง
สุดทาย (Big Day)
- เวรวันหยุดราชการ

บริเวณสนามกีฬา
ดานหนา มรภ.อด.
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ทองถิ่นจังหวัด
ปภ.

อุตสาหกรรม
สํานักงานจังหวัด
กองบิน 23
ก.ก.ต.อุดรธานี
ปกครองจังหวัด

ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย ร.5
หองประชุมสบายดี

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ก.ก.ท.

บริเวณสนามกีฬา
ดานหนา มรภ.อด.

กกต.

พัฒนาชุมชน

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

18 มี.ค.

06.55 น. - รวมตอนรับ นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน
กรรมการในคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ดานสาธารณสุข
09.00 น. - กลาวตอนรับ นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน

11.00 น. - ประธานพิจารณาคัดเลือกประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค คลิปวีดีโอ “หัวขอ
การรูเทาทันสื่อ”
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา
น้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของจังหวัดอุดรธานี
นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

- เขารับการฝกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ หลักสูตร
จิตอาสา “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 3/62

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ 16 – 17
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
มี.ค.
18 มี.ค. 09.00 น. - ประชุม VCT ประจําสัปดาห
13.00 น. - ประชุมเตรียมการตรวจจเร
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.

08.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการผลิตสื่อและ
กิจกรรมรณรงคใหความรูการเลือก ส.ส.
กิจกรรมการเผยแพรความรูการเลือกตั้ง ส.ส.
- วันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต
ไหวพระ
08.30 น. - รวมประชุมเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลง ป 62
10.00 น. - ประธานประชุมโตะขาว ประจําเดือน มี.ค.62
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา
น้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.

ทาอากาศยาน
อุดรธานี

สป.สธ.

สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ
ต.นามวง
อ.ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม
สํานักงานวัฒนธรรม

สป.สธ.

วัฒนธรรม

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

กระทรวง
มหาดไทย

มทบ.24
หองประชุม
กอ.รมน.จว.อด.

ทภ.2
กอ.รมน.จว.อด.

บริเวณสนามกีฬา
ดานหนา มรภ.อด.

กกต.

ลานพระอนุสาวรีย
รัชกาลที่ 5
เสาธง
หนาศาลากลาง
หองประชุม POC

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด
ปภ.
ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
09.00 – - รวมสังเกตการณหนวยเลือกตั้งลวงหนารวมกับ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
13.30 น. - รวมประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา
หองกรมหลวง
สํานักงานจังหวัด
น้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประจักษศลิ ปาคม
ของจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

