วาระงานผูบริหาร
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานทําบุญตักบาตร โครงการ “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
11.48 น. - นําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER
ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15.00 น. - รวมพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทาน
หนาพระฉายาลักษณ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
17.00 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
(ทานอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
17.30 น. - กลาวตอนรับในพิธีเปดงาน เทศกาลตรุษจีน ประจําป
2562 ประธานโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
(ทานอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
16.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน “เทศกาลตรุษจีน
ประจําป 2562”
นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรโครงการ “สวมผาไทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ใสบาตรพระ”
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการประชุมเสริมสรางความรูค วาม
เขาใจแกผูประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการโอนพนักงานสวน
ตําบลกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนระดับจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2562
16.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน “เทศกาลตรุษจีน
ประจําป 2562”
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรโครงการ “สวมผาไทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ใสบาตรพระ”
09.30 น. - ประชุม กบจ.อุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
13.30 น. - ตรวจเยีย่ มการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียน
บานนาทรายน้ํารอด
14.30 น. - ลงพื้นที่วัดศรีขวัญเมือง กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินตาม
มาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
15.30 น. - ตรวจเยี่ยมการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
คุณพอเหล็ก-คุณแมสมภาร ธรรมาฤทธิ์
17.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน “เทศกาลตรุษจีน
ประจําป 2562”

สถานที่
หนองประจักษ

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา

หองเอราวัน ชั้น 1
โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแกน

สาธารณสุขจังหวัด

หอง วีไอพี 1 บี
ทาอากาศยานอุดรธานี
เวทีกลาง
ถนนประจักษศิลปาคม

แขวงการทาง

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

เวทีกลาง
ถนนประจักษศิลปาคม

เทศบาลนคร
อุดรธานี

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

วัฒนธรรมจังหวัด

หองประชุมทองถิ่น
จังหวัด
หองประชุมสบายดี

ทองถิ่นจังหวัด

เวทีกลาง
ถนนประจักษศิลปาคม

เทศบาลนคร
อุดรธานี

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

เทศบาลนคร
อุดรธานี

พัฒนาสังคม

หองประชุมสบายดี
สํานักงานจังหวัด
โรงเรียนบานนาทราย
ปกครองจังหวัด
น้ํารอด เลขที่ 8 ม.1
ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ
วัดศรีขวัญเมือง
ที่ดินสาขาบานดุง
ต.บานดุง อ.บานดุง
เลขที่ 152 ม.1
ปกครองจังหวัด
ถ.สรางคอม-เพ็ญ
ต.บานโคก อ.สรางคอม
เวทีกลาง
เทศบาลนคร
ถนนประจักษศิลปาคม
อุดรธานี

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ
06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตร โครงการ “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
10.00 น. - ประธานประชุมเตรียมการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
16.30 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน “เทศกาลตรุษจีน
ประจําป 2562”
07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตร โครงการ “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
09.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
17.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน “เทศกาลตรุษจีน
ประจําป 2562”

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

อบต.น้ําพน
อ.หนองวัวซอ
เวทีกลาง
ถนนประจักษศิลปาคม

ปกครองจังหวัด

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

เวทีกลาง
ถนนประจักษศิลปาคม

เทศบาลนคร
อุดรธานี

เทศบาลนคร
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

