วาระงานผูบริหาร
วันที่ 9 มกราคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
09.00 น. - โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (บําบัดทุกข บํารุงสุข และใหบริการ
ประชาชนจังหวัดอุดรธานี หนวยแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.00 น. - ประธานพิธีเปดหนวยแพทยเคลือ่ นที่ พอ.สว.จังหวัด
อุดรธานี เปดกรวยราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
มอบบานแดผูยากไร จํานวน 2 หลัง
1. น.ส.สายเพียร อาพัดนอก บานเลขที่ 7 หมูที่ 4
ต.นาชุมแสง อ.ทุงฝน (รวมบริจาคเงินและอุปกรณ
กอสราง โดย อบต.ชุมแสงและราษฎรในพื้นที)่
2. นายเสถียร พันธกระสิน บานเลขที่ 196 หมูที่ 8
ต.นาชุมแสง อ.ทุงฝน (รวมบริจาคเงินและอุปกรณ
กอสราง โดย อบต.ชุมแสงและราษฎรในพื้นที)่
13.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสราง
ความปรองดองสมานฉันทประจําตําบล โดยผานกลไก
คณะกรรมการหมูบาน ประจําป 2562 และบรรยาย
พิเศษในหัวขอเรื่อง “กรมการปกครองกับการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท”
13.30 น. - บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี ประเด็น การจัดกิจกรรมเปดตัวยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบา น
เราสะอาด สวยงาม ดวยมือและใจเรา” และแผนปฏิบตั ิ
การ “จังหวัดอุดรธานีไรขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ
ประจําป พ.ศ. 2562 “24 กลยุทธ เปลี่ยนเพื่ออุดรธานี
ที่ดีกวา (24 Change For Good)”
14.00 น. - ประธานเปดตัวยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบานเรา สะอาด สวยงาม
ดวยมือและใจเรา” และแผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานี
ไรขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจําป พ.ศ. 2562
“24 กลยุทธ เปลี่ยนเพือ่ อุดรธานีที่ดีกวา (24 Change
For Good)”
16.30 น. - กิจกรรม “พอเมือง ชวนปน” โครงการ “พุธ สุขกาย
ออกกําลังกายกัน” ระยะทาง 18 กม.
19.00 น. - ประธานสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวสิ ุทธิเมธาวัฒน
(ยอย ธมมธโร)

สถานที่
โรงเรียนบานคําเจริญ
หมู 3 ต.ทุงใหญ
อ.ทุงฝน

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

โรงแรมเจริญโฮเต็ล

กรมการปกครอง

วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

ประชาสัมพันธ

อาคารอเนกประสงค
สันตุสสโก
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

ทองถิ่นจังหวัด

แปลงใหญไมประดับ
ต.หนองไฮ
วัดปาโนนนิเวศน
อ.เมืองอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคนดีศรีอุดร
หองประชุมสํานักงาน
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2562
คลังจังหวัด
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานทีมวิเคราะหสถานการณ
หองประชุมสํานักงาน
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัด
13.30 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
หองประชุม
กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (อบก.) สวนจังหวัด
พระพุทธบาทบัวบก
อุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
13.30 น. - ประธานประชุมหารือการจัดงานมหกรรมผาทอมืออนุภาค หองประชุม ผวจ.อด.
ลุมน้ําโขง (GMS Fabric Expo 2019) รวมกับสํานักงาน
สงเสริมการประชุมและนิทรรศการ TCEB
15.00 น. - ประธานประชุมการสงเสริมการทองเที่ยวไมดอกไมประดับ
หองประชุม 2
จังหวัดอุดรธานี
ชั้น 2 อาคาร 1
นายวันชัย จันทรพร
10.00 น. - รวมตรวจเยี่ยมหนวยแพทยเคลือ่ นที่ พอ.สว. และรวม
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจําจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมกิจกรรมเปดตัวยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบานเรา สะอาด
สวยงามดวยมือและใจเรา” และแผนปฏิบัติการ “จังหวัด
อุดรธานีไรขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจําป
พ.ศ. 2562 “24 กลยุทธ เปลีย่ นเพื่ออุดรธานีที่ดีกวา
(24 Change For Good)”
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - เปนประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดในการพิจารณา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
คัดเลือกกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ เขารับรางวัล
ประจําป 2562
11.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ กิจกรรมฝกอบรมทีม
วิทยากร บําบัดฟนฟูระดับจังหวัด ประจําปงบฯ 2562
16.30 น. - กิจกรรม “พอเมือง ชวนปน” โครงการ “พุธ สุขกาย
ออกกําลังกายกัน” ระยะทาง 18 กม.
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

คลังจังหวัด
คลังจังหวัด
สหกรณจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ทองเที่ยวจังหวัด

โรงเรียนบานคําเจริญ
หมู 3 ต.ทุงใหญ
อ.ทุงฝน
อาคารอเนกประสงค
สันตุสสโก
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

ปกครองจังหวัด

หองประชุมคําชะโนด

ปกครองจังหวัด

หองพาแลง
โรงแรมบานเชียง

ศอ.ปส.จ.อด.

แปลงใหญไมประดับ
ต.หนองไฮ

สํานักงานจังหวัด

โรงเรียนบานคําเจริญ
หมู 3 ต.ทุงใหญ
หองประชุมคําชะโนด

ปกครองจังหวัด

หองพาแลง
โรงแรมบานเชียง

ศอ.ปส.จ.อด.

อาคารอเนกประสงค
สันตุสสโก
วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

ทองถิ่นจังหวัด

วัดปาโนนนิเวศน
อ.เมืองอุดรธานี

พระพุทธศาสนา

ทองถิ่นจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ
09.00 น. - รวมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ พอ.สว.
13.20 น. - พิจารณาคัดเลือกกํานัน ผูใหญบา น ฯลฯ เขารับรางวัล
ประจําป 2562
10.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ กิจกรรม
ฝกอบรมทีมวิทยากร บําบัดฟนฟูระดับจังหวัด ประจําป
งบประมาณ 2562
13.30 น. - รวมกิจกรรมเปดตัวยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบานเรา สะอาด
สวยงามดวยมือและใจเรา” และแผนปฏิบัติการ “จังหวัด
อุดรธานีไรขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจําป
พ.ศ. 2562 “24 กลยุทธ เปลีย่ นเพื่ออุดรธานีที่ดีกวา
(24 Change For Good)”
19.00 น. - รวมสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิสุทธิเมธาวัฒน
(ยอย ธมมธโร)

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

