วาระงานผูบริหาร
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
23 มี.ค.

เวลา

16.00 น.
24 มี.ค.
25 มี.ค.

07.00 น.

09.30 น.
13.15 น.
16.30 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 มี.ค.
24 มี.ค.
25 มี.ค.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เรื่อง
สถานที่
- ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอมของหนวย
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
อุดรธานี
- รวมงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาลาบําเพ็ญกุศล 2
นางอังคณา จีนอ่ํา
วัดศรีสุทธาวาส
- ตรวจเยี่ยมหนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดอุดรธานี
- ตอนรับ องคมนตรี
ทาอากาศยาน
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เดินทางมา
อุดรธานี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
- ติดตามคณะองคมนตรี ตรวจเยีย่ มโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
- กลาวตอนรับ องคมนตรี
บริเวณพิธีเปดแพร
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ปายอาคารเรียน
- รวมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบานดอนเงิน
- สง องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ทาอากาศยาน
และคณะ
อุดรธานี

- ตรวจการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการทั่วไป ป พ.ศ. 2562
- ศูนยประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุดรธานี)
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณระดับจังหวัดอุดรธานี

23 – 24
- วันหยุดราชการ
มี.ค.
25 มี.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนตไหวพระ
08.30 น. - ประธานพิธีเปดคายกิจกรรมมัคคุเทศกนอย
นานาชาติ โครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหม
จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation)
09.30 น. - ประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2562
13.30 น. - ประธานประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เจาของเรื่อง

สพป.อด. เขต 2

หองสมุดศาลากลาง
อาคาร 2 ชัน้ 3

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

เกษตรและ
สหกรณ

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
โรงแรม
สยามแกรนด

สํานักงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

หองประชุมสบายดี

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุมสบายดี

พระพุทธศาสนา

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

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

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ 23 – 24
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
มี.ค.
25 มี.ค.
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ

23 มี.ค.
24 มี.ค.

08.00 น.

25 มี.ค.

07.40 น.

13.30 น.

23 มี.ค.
24 มี.ค.
25 มี.ค.

กระทรวง
มหาดไทย

- วันหยุดราชการ

09.30 น.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

- เวรวันหยุดราชการ
- ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยประสานงานสนับสนุน หองประชุมพระยา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ศรีสรุ ยิ ราชวรานุวัตร
จังหวัดอุดรธานี
- รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
หนาเสาธง
และสวดมนตไหวพระ
ศาลากลางจังหวัด
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
สํานักงานยุติธรรม
ชวยเหลือประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
3/2562
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
หองประชุม
การเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด
พระพุทธบาทบัวบก
ครั้งที่ 2/2562

- วันหยุดราชการ
- รวมสังเกตการณการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน เขตเลือกตั้งที่ 2
ราษฎร เปนการทั่วไป พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล
หองสมุดศาลากลาง
เพื่อเปน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
อาคาร 2 ชั้น 3
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
หองประชุม
การเกษตรและสหกรณระดับจังหวัดอุดรธานี พระพุทธบาทบัวบก
ครั้งที่ 2/2562
13.30 น. - รวมประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการ
หองประชุมสบายดี
บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
เกษตรและ
สหกรณ

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
เกษตรและ
สหกรณ
พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

