วาระงานผูบริหาร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.00 น.
08.40 น.
09.00 น.
09.30 น.
10.30 น.

เรื่อง
- ประธานโครงการสวมผาไทย ใสบาตรพระ
- หารือการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดอุดรธานี
- ผูบริหารสายการบินนกแอรเขาเยี่ยมคารวะ
- บริษัท วาย เอส ซี (ไทยแลนด) เขามอบกลอง CCTV
- เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

14.00 น. - ประธานมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ป
เมืองอุดรธานี
หลังที่ 140 นางสาวทองแดง บรรดาศักดิ์ 68 ม.5
ต.หนองแวง เงินบริจาค 40,000 บาท
โดย นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
อุดรธานี
หลังที่ 141 นายสมบูรณ พรมภักดี 50 ม.4 ต.สามัคคี
เงินบริจาค 40,000 บาท โดย ประธาน
ชมรมตระกูลจึงจังหวัดอุดรธานี
หลังที่ 142 นางเกี้ยน สุขชา ม.1 ต.สามัคคี
เงินบริจาค 40,000 บาท โดย ประธาน
ชมรมศิษยเกาโรงเรียนเซนแมรี่ 23
20.15 น. - ประธานกลาวตอนรับงาน “MORE FUN @ ตะวันออก :
สีสันแหงความสุข”
นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.40 น. - รวมประชุมหารือเรื่องการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
จริยธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานประชุมการถอดบทเรียนการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - รวมเยี่ยมชมบริษัทนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทรพร
06.30 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.00 น. - ประธานประชุมเตรียมความพรอมรับคณะกรรมการลง
พื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมหอพัก
จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานดานอํานวยการและ
คณะทํางานดานการตรวจติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต

สถานที่
หนองประจักษ
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุม ผวจ.อด.
หองประชุม ผวจ.อด.
นิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี
อําเภอน้ําโสม

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม

หองทุงศรีเมือง 1
โรงแรมเซ็นทารา

ททท.

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ปภ.

บ.นิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี

พระพุทธศาสนา
สาธารณสุขจังหวัด

หองประชุมทองถิ่น
ชั้น 2 อาคาร 2
หองประชุมสบายดี

ทองถิ่นจังหวัด
ปภ.

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 08.40 น. - หารือการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานจิตอาสา
และขยายผลการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมหารือ การขยายผลการฝกอบรมโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย และการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

หนองประจักษ
หองปฏิบัติราชการ
เรือนจํากลางอุดรธานี

พระพุทธศาสนา
ทองถิ่นจังหวัด
ปกครองจังหวัด

หองประชุมสํานักงาน
ปภ.จังหวัด

ปกครองจังหวัด

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

10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
13.30 น. - รวมประชุมหารือ การขยายผลการฝกอบรมโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย และการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

หองประชุมคําชะโนด
สนง.สก.สค.
หองประชุมสํานักงาน
ปภ.จังหวัด

สก.สค.

06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
09.00 น. - ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัดอุดรธานี ประจําป
งบประมาณ 2562
13.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการและรวมตรวจสอบพื้นที่
พิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ

หนองประจักษ
อําเภอนายูง

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด

อําเภอนายูง

ทสจ.อด.

วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

24 เม.ย. - - ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
28 มิ.ย.
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

