วาระงานผูบริหาร
วันที่ 20 - 22 เมษายน 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
20 เม.ย.
21 เม.ย.

เวลา

เรื่อง

- วันหยุดราชการ
- รวมศึกษาดูงาน โครงการถอดบทเรียนและ
อบรมหลักสูตรผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
(Digital CEO) รุนที่ 2
13.30 น. - รวมการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากกลุมผาทอมือ
บานโนนกอก เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นและ
นวัตกรรม
15.00 น. - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานเชียง อารยธรรม
5000 ป และหมูบาน OTOP นวัตวิถี และ
หมูบานวัฒนธรรมไทยพวน
18.30 น. - รวมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผูนําการ
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุนที่ 2

22 เม.ย. 08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
09.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
มีกําหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ จังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - คณะผูบริหาร ปตท.สผ. เขาพบ เพื่อนําเรียน
โครงการแหลงกาซธรรมชาติสินภูฮอม
15.00 น. - ประธานประชุมติดตามงบประมาณ
ประจําป 2562
18.00 น. - เฝารับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตรวจติดตาม
ความคืบหนาโครงการกอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดีย พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
18.30 น. - รวมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผูนําการ
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุนที่ 2

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

20 – 21
- เวรวันหยุดราชการ
เม.ย.
22 เม.ย. 09.30 น. - รวมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2019 ครัง้ ที่ 2/2562

สถานที่
จังหวัดอุดรธานี

เจาของเรื่อง
สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

กลุมทอผา
บานโนนกอก
ต.หนองนาคํา
อ.เมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑบานเชียง
อ.หนองหาน
วีทีแหนมเนือง
คอมมูนิตี้
(สาขาบานจั่น)
หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด

หองประชุม ผวจ.

พลังงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.
ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 23

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด

หองทุงศรีเมือง 2
โรงแรมเซ็นทารา

สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

สํานักงาน
จังหวัด
กกท.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

20 – 21
- เวรวันหยุดราชการ
เม.ย.
22 เม.ย. 08.00 น. - รวมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย
09.30 น. - รวมประชุมเพื่อสรุปผลการเตรียมการรับเสด็จฯ
10.00 น. - รวมพิธีมอบเงินสงเคราะหและกองทุน
คุมครองเด็ก
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ป 2562
14.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือโครงการพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ
18.15 น. - รับเสด็จฯ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 มี.ค.30 เม.ย.

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 3/62

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ 20 – 21
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
เม.ย.
22 เม.ย. 08.30 น. - ประชุม VCT ประจําสัปดาห
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม พมจ.

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
พมจ.

หองประชุม พมจ.

พมจ.

หองประชุม
สนง.วัดปาบานตาด
โรงแรมเซ็นทารา

วัดปาบานตาด

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

กระทรวง
มหาดไทย

มทบ.24

กอ.รมน.ภาค 2

สํานักงาน
จังหวัด

20 – 21
- วันหยุดราชการ
เม.ย.
22 เม.ย. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี
13.00 น. - กลาวรายงานพิธีเปดโครงการสงเสริมการเรียนรู
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

หองประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
วัดบานเพิ่ม
ปกครองจังหวัด
ทวีพัฒนา
ต.นาแค อ.นายูง

14 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

กระทรวง
มหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

