วาระงานผูบริหาร
วันที่ 7 มีนาคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
09.00 น. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
รร.บานโคกศรีหวยยาง ปกครองจังหวัด
2562 (บําบัดทุกข บํารุงสุข และใหบริการประชาชน ม.5 ต.นาดี อ.หนองแสง
จังหวัดอุดรธานี
1. ประธานพิธีปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
- เปดกรวยราชสักการะ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / กลาวถวาย
ราชสักการะและนํากลาวปฏิญาณถวายความจงรัก
ภักดีปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
2. พิธีเปดหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุดรธานี
- เปดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
3. พิธีเปดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
4. มอบเงินและสิ่งของใหราษฎรฯ
5. การแสดงนิทรรศการและการใหบริการประชาชน
6. กิจกรรมปลูกตนไม
7. เยี่ยมผูปวยติดเตียง จํานวน 2 ราย
7.1 นางแปลง พลธิราช อายุ 88 ป บานเลขที่ 44
หมูที่ 3 ต.นาดี
7.2 นายชุน ภาโส อายุ 78 ป บานเลขที่ 40
หมูที่ 3 ต.นาดี
13.00 น. พิธีมอบบานผูดอยโอกาส โครงการ “บานอุนรัก”
เนื่องในงานฉลอง 125 ป เมืองอุดรธานี 125 หลัง
จํานวน 3 หลัง
1. (หลังที่ 118) นางบังอร กัณทะแสน หมู 4
ต.หนองแสง เงินบริจาค คุณปรีชา - คุณสรรคนรา คุณภควพร ชัยรัตน จํานวน 40,000 บาท
2. (หลังที่ 119) นางนู หาพรม หมู 1 ต.หนองแสง
เงินบริจาค คุณปรีชา - คุณสรรคนรา - คุณภควพร
ชัยรัตน จํานวน 40,000 บาท
3. (หลังที่ 120) นางสาววารุณี ไทยวังชัย หมู 6
ต.ทับกุง เงินบริจาค คุณปรีชา - คุณสรรคนรา คุณภควพร ชัยรัตน จํานวน 40,000 บาท
17.00 น. - ทีมงาน สสจ.อด. นําเสนอการขับเคลื่อนงานตาม
หองประชุม ผวจ.อด. สาธารณสุขจังหวัด
มาตรการ “3 ส 1 ป คนอุดรมีวนิ ัยขี่มอเตอรไซด
ใสหมวกกันน็อค”

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/2562
13.00 น. - ประธานประชุมสรางความรวมมือขับเคลื่อนอุดรธานี
เมืองไมซและเมืองเขียว (Udon Thani MICE and
Greenest City) และรวมลงนามความรวมมือกฎบัตร
อุดรธานี

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

อุตสาหกรรม
จังหวัด

หองประชุมทุงศรีเมือง
ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
09.00 น. - รวมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.00 น. - รวมกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการโอนพนักงานสวนตําบล
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนระดับจังหวัดอุดรธานี
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - ประธานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ในกํากับ
ดูแลของรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช)
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - ประชุมรับมอบนโยบายจาก ผบ.ทบ.

09.00 น. - รวมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

รร.บานโคกศรีหวยยาง สาธารณสุขจังหวัด
ม.5 ต.นาดี อ.หนองแสง
รร.บานโคกศรีหวยยาง สาธารณสุขจังหวัด
หองประชุมทองถิ่น
ทองถิ่นจังหวัด

วัดปาหนองแวง
ต.ไชยวาน
อ.ไชยวาน

ทองถิ่นจังหวัด

บก.ทบ.

ทบ.

รร.บานโคกศรีหวยยาง
ม.5 ต.นาดี อ.หนองแสง

ปกครองจังหวัด

09.30 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี หองประชุมพระยาศรี
ตามแนวประชารัฐ ประจําจังหวัดอุดรธานี
สุริยราชวรานุวัตร
ครั้งที่ 1/2562
13.00 น. - ประชุมสรางความรวมมือขับเคลือ่ นอุดรธานีเมืองไมซ
หองประชุมทุงศรีเมือง
และเมืองเขียว (Udon Thani MICE and Greenest
ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา
City) และรวมลงนามความรวมมือกฎบัตรอุดรธานี
14.30 น. - ลงพื้นที่เตรียมการในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน
อําเภอหนองแสง /
พระราชทานไปถวายพระเถระในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
อําเภอไชยวาน

อุตสาหกรรม
จังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

