วาระงานผูบริหาร
วันที่ 27 - 29 เมษายน 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
27 เม.ย. 10.30 น. - กราบมุทิตาจิต พระอาจารยอินทรถวาย
15.30 น. - ประธานพิธีเปดการจัดการแขงขัน Asian
Women Basketball Invitation (AWBI)
19.00 น. - ประธานพิธีเปดโรงแรมเดอปริ้นเซส อุดรธานี
อยางเปนทางการ
28 เม.ย. 16.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัย
มงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
29 เม.ย. 08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
08.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนา
กลุมงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนา
สวนราชการ ประจําเดือน เมษายน 2562
10.00 น. - ประธานพิธีปลูกตนไมมงคลพระราชทาน
(ตนรวงผึ้ง)
13.30 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมโครงการระบบการ
จัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนใน
ลุมน้ําทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุม น้ํา (โครงการ
ระยะที่ 1) ระดับเจาหนาที่ผคู วบคุมงาน
15.00 น. - ประธานประชุมติดตามงบประมาณ
ประจําป 2562
27 เม.ย. 15.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดการแขงขัน Asian
Women Basketball Invitation (AWBI)
28 เม.ย.
- ไปราชการ กทม.
29 เม.ย. 13.30 น. - รวมประชุมพิจารณารางรายงานฉบับสมบูรณ
(Draft Final Report) โครงการศึกษาแผน
แมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขต
เมืองอุดรธานี (ครั้งที่ 2/2562)

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

27 เม.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมงานมุทิตาจิต พระอาจารยอนิ ทรถวาย
15.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดการแขงขัน Asian
Women Basketball Invitation (AWBI)
28 เม.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - กลาวรายงานในพิธีเปดโครงการมหกรรม
ไกลเกลีย่ ขอพิพาทชั้นบังคับคดี
16.00 น. - รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัย
มงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สถานที่
เจาของเรื่อง
วัดปานาคํานอย พระพุทธศาสนา
สถาบันพลศึกษา
สมาคมกีฬา
จังหวัดอุดรธานี
โรงแรมเดอปริ้นเซส
โรงแรม
อุดรธานี ต.หนองบัว เดอปริน้ เซส
วัดโพธิสมภรณ
พระพุทธศาสนา
พระอารามหลวง
หนาเสาธง
สํานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
หองประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
จุดปลูกไมมงคล
บริเวณศาลากลาง
หองประชุม
บานเชียง ชั้น 2

หองประชุม ผวจ.

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
สนง.กศน.อด. /
สถิติจังหวัด

สถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี

สํานักงาน
จังหวัด
สมาคมกีฬา
แหงจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุม 401
ชั้น 4 อาคาร
สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสง
และจราจร (สนข)

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนสง
และจราจร
(สนข)

วัดปานาคํานอย
สถาบันพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี

พระพุทธศาสนา
สมาคมกีฬาแหง
จังหวัดอุดรธานี

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อด.
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง

บังคับคดีจังหวัด
อุดรธานี
พระพุทธศาสนา

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

29 เม.ย. 08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนา
กลุมงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนา
สวนราชการ ประจําเดือน เมษายน 2562
10.00 น. - รวมพิธีปลูกตนไมมงคลพระราชทาน
(ตนรวงผึ้ง)
14.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงาน
15.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย
ปฏิบัติการการคามนุษยดานแรงงาน

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 มี.ค.30 เม.ย.

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ 27 – 28
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
เม.ย.
29 เม.ย.
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 3/62

หอประชุมทองใหญ
จุดปลูกไมมงคล
บริเวณศาลากลาง
หองประชุม
สํานักงาน
ประกันสังคม ชั้น 3
หองประชุม
สํานักงาน
ประกันสังคม ชั้น 3

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
แรงงานจังหวัด
แรงงานจังหวัด

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

กระทรวง
มหาดไทย

สถาบัน
การพลศึกษา

การกีฬา

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

27 เม.ย. 15.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดการแขงขัน Asian
Women Basketball Invitation (AWBI)
28 เม.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
29 เม.ย. 08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนา
กลุมงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนา
สวนราชการ ประจําเดือน เมษายน 2562
10.00 น. - รวมพิธีปลูกตนไมมงคลพระราชทาน
(ตนรวงผึ้ง)
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2562
14 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

หนาเสาธง
สํานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
หองประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

หองประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
จุดปลูกไมมงคล
บริเวณศาลากลาง
สํานักงานยุติธรรม
วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
กระทรวง
มหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

