วาระงานผูบริหาร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
07.00 น. - ประธานโครงการสวมผาไทย ใสบาตรพระ
หนองประจักษ
08.30 น. - รวมสนทนาทางโทรศัพท ในรายการวิทยุ “มหาดไทย
สัมภาษณทางโทรศัพท
ชวนรู” ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 ประเด็น ผลการ
ดําเนินงานไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี
09.00 – - ตอนรับคณะทํางานตรวจประเมินเลิศรัฐ สาขาการบริหาร หองประชุมสํานักงาน
12.00 น. ราชการแบบมีสวนรวม
พาณิชยจังหวัด
09.30 น. - ประธานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธี
อบต.นาพู อ.เพ็ญ
พระบรมราชาภิเษก
13.30 น. - ตอนรับ พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน (ผอ.สนง.สนับสนุน
หองประชุม ผวจ.อด.
สนง.ป.กห.) และรวมประชุมแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ในความครอบครอง ดูแล ใชประโยชนของหนวยงาน
ทางทหาร
14.00 น. - ประธานประชุมการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
หองประชุม
หนองหาน หลังจากผานพนชวงฤดูทองเที่ยวทะเลบัวแดง
พระพุทธบาทบัวบก
อําเภอกุมภวาป
15.00 น. - ตอนรับและใหสัมภาษณ คณะผูแ ทน VOV สาธารณรัฐ
หองประชุม ผวจ.อด.
สังคมนิยมเวียดนาม ประเด็นนโยบายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเมืองรอง : Amazing ไทยเท ภายใตแนวคิด
“เมืองไทย...สวยทุกที่ เททุกเวลา”
16.00 น. - ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล
วัดมัชฌิมาวาส
แด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระอารามหลวง
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 โครงการศึกษา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
แผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
อุดรธานี
09.30 น. - รวมตอนรับคณะทํางานตรวจประเมินเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีสว นรวม ประจําป 2562
10.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนา
สหกรณระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2562
14.00 น. - รวมประชุมหารือในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
หนองหาน หลังจากผานพนชวงฤดูทองเที่ยวทะเลบัวแดง
15.00 น. - ประธานประชุมการดําเนินโครงการศึกษาออกแบบและ
กอสรางพื้นที่สัมมนาการเพื่อเปนทางเชื่อมทุงศรีเมืองกับ
หนองประจักษศิลปาคมทางเชื่อม ทุงศรีเมือง
นายวันชัย จันทรพร
06.30 น. - รวมกิจกรรมสวมชุดไทย ใสบาตรพระ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมขอทานและ
คนไรที่พึ่ง
14.00 น. - ประธานประชุมคัดเลือกเยาวชนคนใหมเขารับการรับทุน
มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
16.00 น. - รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา
สป.มท.
พาณิชยจังหวัด
เกษตรจังหวัด
ปกครองจังหวัด

ประมงจังหวัด
ประชาสัมพันธ

พระพุทธศาสนา

หองทุงศรีเมือง ชั้น 3 สํานักงานนโยบาย
โรงแรมเซ็นทารา
การขนสงฯ
หองประชุมสํานักงาน
พาณิชยจังหวัด
หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัด
หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบัก
ศูนยประชุมและจัด
แสดงสินคามณฑา
ทิพยฮอลล ยูดีทาวน

พาณิชยจังหวัด
สหกรณจังหวัด
ประมงจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หนองประจักษ
พระพุทธศาสนา
หองประชุม
พัฒนาสังคม
พระพุทธบาทบัวบก
หองประชุมสํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
ศาลาบุญสิงห
พระพุทธศาสนา
วัดมัชฌิมาวาส

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - รวมกิจกรรม “สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจาก
ศูนยอํานวยการใหญจติ อาสาพระราชทาน 904
16.00 น. - รวมประชุมติดตามแกไขปญหายาเสพติด โดยนําจิตอาสา
เขารวมขับเคลื่อนในการแกไขปญหายาเสพติด
ชุมชนพาสุขมั่นคง เขตเทศบาลนครอุดรธานี
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หนองประจักษ
หองปฏิบัติราชการ

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด

หองประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3 เทศบาลนคร
อุดรธานี

ศอ.ปส.จ.อด.

อบต.นาพู อ.เพ็ญ

เกษตรจังหวัด

หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

พัฒนาสังคม

อําเภอเมืองอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

ปกครองจังหวัด

วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

- ปฏิบัติราชการปกติ

08.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ประจําป 2562
09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด
และอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562
10.30 น. - ตรวจราชการในหนาที่ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ 2562
13.30 น. - รวมประชุมแกไขปญหาบุกรุกทีด่ ินของหนวยทหาร
พื้นที่กองทัพบกจังหวัดอุดรธานี
24 เม.ย. - - ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
28 มิ.ย.
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

