วาระงานผูบริหาร
วันที่ 29 มกราคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานทําบุญตักบาตร โครงการ “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
07.30 น. - ประธานพิธีวันที่ระลึกการเปดศาลหลักเมืองอุดรธานี
ครบรอบ 20 ป
10.00 น. - ประธานมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ป
เมืองอุดรธานี
1. น.ส.จันดี ไปนั่น บานเลขที่ 136 ม.5
บ.โนนสะอาด ต.บานชัย
(เงินบริจาค 40,000 คุณภิญญา สุวรรณจักร)
2. นายเปด เพียรเขียว บานเลขที่ 178 ม.5
บ.โนนสะอาด ต.บานชัย
(เงินบริจาค 40,000 นายสหพร – นางสินธรา
คําสุพรหม บานเอทนายความ)
3. นางบุญหลง สุรักรํา บานเลขที่ 108 ม.9
บ.คําภูเงิน ต.บานตาด
(เงินบริจาค 40,000 คุณนิดพรอมครอบครัว
และเพื่อน)
13.00 น. - สํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์
14.00 น. - ประธานมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ป
เมืองอุดรธานี
4. นางสํานอง พันละออ บานเลขที่ 255 ม.8
บ.โนนหอม ต.ออมกอ
(สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี จํานวน
20,000 บาท)
14.20 น. - สัมภาษณทางโทรศัพท กรณี ชาวบานตําบลหนองนาคํา
ไดรับความเดือดรอนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน
ยางพาราทั้งสองแหงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - ประธานรับมอบเงินบริจาคเพือ่ ชวยเหลือผูประสบภัย
ทางธรรมชาติจากหนวยบินแยกสิงคโปร
18.30 น. - ประธานพิธีเปดงานเทศกาลตรุษจีน
- ประธานแถลงขาวการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 41 ประจําป 2563

นายวันชัย จันทรพร
06.30 น. - รวมกิจกรรม สวมผาไทย ใสบาตรพระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 07.00 น. - รวมพิธีวันที่ระลึกการเปดศาลหลักเมืองอุดรธานี
ปที่ 20
10.00 น. - รวมพิธีมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก)
13.00 น. - รวมสํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์คําชะโนด

สถานที่
หนองประจักษ

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา

ศาลหลักเมือง
อําเภอบานดุง

มูลนิธิ
ศาลหลักเมือง
พัฒนาสังคม

คําชะโนด อ.บานดุง
อําเภอบานดุง

สํานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม

สัมภาษณทางโทรศัพท

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ศาลเจาปู – ยา
อุดรธานี

เหลากาชาด
จังหวัด
กรรมการศาลเจา
ปู – ยา

โรงแรมแกรนดฮิลล
จังหวัดนครสวรรค

กกท.

หนองประจักษ
ศาลหลักเมืองอุดรธานี
อําเภอบานดุง

พระพุทธศาสนา
มูลนิธิเพื่อ
ทํานุบํารุง
ศาลหลักเมือง
พัฒนาสังคม

อําเภอบานดุง

สํานักงานจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - กํากับดูแล/อํานวยการ การรักษาความสงบเรียบรอย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ตอขอบเขตและแนวทางการศึกษาสําหรับจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid
ขนาด 20 MW (จังหวัดอุดรธานี) ของบริษัท ไทยโก
เทคโนโลยี จํากัด
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุมโรงแรม
หนองหานแกรนด
อ.หนองหาน

บริษัท ไทยโก
เทคโนโลยี จํากัด

มทบ.24

มทบ.24

07.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีวันที่ระลึกการเปดศาลหลักเมือง
อุดรธานี ปที่ 20

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

10.00 น. - รวมพิธีมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) จํานวน 5 หลัง
บานหลังที่ 1 บานเลขที่ 178 ม.5 บ.โนนสะอาด
ต.บานชัย
บานหลังที่ 2 บานเลขที่ 136 ม.5 บ.โนนสะอาด
ต.บานชัย
บานหลังที่ 3 บานเลขที่ 108 ม.9 บ.คําภูเงิน
ต.บานตาด
บานหลังที่ 4 บานเลขที่ 255 ม.8 บ.โนนหอม
ต.ออมกอ
บานหลังที่ 5 บานเลขที่ - ม.4 บ.โคกกลาง
ต.บานตาด

อําเภอบานดุง

มูลนิธิเพื่อ
ทํานุบํารุง
ศาลหลักเมือง
พัฒนาสังคม

07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตร โครงการ “สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
07.30 น. - รวมพิธีวันที่ระลึกการเปดศาลหลักเมืองอุดรธานี
ครบรอบ 20 ป
13.00 น. - รวมสํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

ศาลหลักเมือง

มูลนิธิ
ศาลหลักเมือง
สํานักงานจังหวัด

08.30 น. - ประชุม

คําชะโนด อ.บานดุง

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

