ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
09.10 น.

09.20 น.

09.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2๕62
เรื่อง
- ใหสัมภาษณเพื่อจัดทําคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธการ
จัดงานแสดงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี “อุดรธานี
อีคอมเมิรช แฟร : UDONTHANI E-COMMERCE
FAIR” ภายใตโครงการ : การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
และบริการเพื่อแขงขันได
- มิสเดฟไทยแลนด 2019 น.ส.กาญจนา พิมพา
(หรือสาวงามผูบกพรองทางการไดยิน) เขาพบขอพร
กอนเดินทางไปประกวดระดับประเทศ
(ประเทศแอฟริกาใต)
- ประธานประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.จังหวัดอุดรธานี
- ประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศกองอาสารักษา
ดินแดนสมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวร
อุดรธานี จํานวน 7 ราย
- รวมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดถุงพลาสติก งดโฟม
- ประธานมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ป
เมืองอุดรธานี (จํานวน 6 หลัง)
หลังที่ 157 บานนางปราณี โพนธาตุ บานเลขที่ 8 ม.2
บานหายโศก ต.นาสะอาด
(บริจาคโดย พันเอกสุภัทร ชูตินนั ท) ผูจัดงาน
The Riders Festival 2018 จํานวน 40,000 บาท
หลังที่ 158 บานนายชัยนาท กองกูล บานเลขที่ 57
ม.4 บานนาหงษา ต.นาสะอาด
(บริจาคโดย พลโทนายแพทย ธวัชชัย –
แพทยหญิงเฉลิมวรรณ ศศิประภา จํานวน 40,000
บาท)
หลังที่ 159 บานนายสุดใจ ศรีตะนิตย บานเลขที่ 41
ม.4 บานนาหงษา ต.นาสะอาด
หลังที่ 160 บานนายจันทร สีสพุ รรณ บานเลขที่ 94
ม.2 บานยวด ต.บานยวด
หลังที่ 161 บานนางสาวไพบูลย ชนชิด
บานเลขที่ 133 ม.2 บานยวด ต.บานยวด
หลังที่ 162 บานนางสาววันดี นายกชน
บานเลขที่ 65 ม.1 บานโคก ต.บานโคก
(หลังที่ 159-162 บริจาคโดย คุณปรีชา-คุณสรรคนราคุณภควพร ชัยรัตน)

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานกลาวตอนรับและรวมการสัมมนาเรือ่ ง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
“บริบทใหมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภายใต
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป และ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 1
10.00 น. - รวมประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะศูนย
อํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูยมื แกเกษตรกรและผูยากจน (อบก.)
สวนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที5่ /2562

สถานที่
หองปฏิบัติราชการ

เจาของเรื่อง
พาณิชยจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

พัฒนาสังคม

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ

ปกครองจังหวัด

ทางเชื่อมศาลากลาง
พื้นที่อําเภอสรางคอม

สํานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม

หองคริสตัลพารค
ชั้น 6
โรงแรมประจักษตรา

สํานักทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

ปกครองจังหวัด

ปกครองจังหวัด

เกษตรและสหกรณ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาอาวุโส
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
แหงชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2562

หองประชุมสบายดี

กกท.

นายวันชัย จันทรพร
08.45 น. - รวมถวายสักการะ และกลาวตอนรับพระสังฆาธิการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในการประชุมคณะสงฆ
09.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5/2562

ศาลาบุญสิงห
วัดมัชฌิมาวาส
หองประชุม ชั้น1
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
ทางเชื่อมศาลากลาง
อําเภอสรางคอม

พระพุทธศาสนา

09.30 น. - รวมประชุมการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะ
ศูนยอํานวยการใหญจติ อาสาพระราชทาน 904 วปร.
12.00 น. - รวมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดถุงพลาสติก งดโฟม
13.30 น. - รวมมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก)
บานเลขที่ 8 หมู 2 ต.นาสะอาด
บานเลขที่ 57 หมู 4 ต.นาสะอาด
บานเลขที่ 41 หมู 4 ต.นาสะอาด
บานเลขที่ 94 หมู 2 ต.บานยวด
บานเลขที่ 133 หมู 2 ต.บานยวด
บานเลขที่ 69 หมู 1 ต.บานโคก
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการใหญจติ อาสา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
พระราชทาน 904 วปร.จังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - รวมพิธีประดับเครื่องหมายยศกองอาสารักษาดินแดน
12.00 น. - รวมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดถุงพลาสติก งดโฟม
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

- ปฏิบัติราชการปกติ

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการใหญจติ อาสา
พระราชทาน 904 วปร.จังหวัดอุดรธานี

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ
ผวจ.อด.
ทางเชื่อมศาลากลาง
หองประชุมสํานักงาน
ปภ. ชั้น 7

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ศึกษาธิการจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม

ปกครองจังหวัด
บก.อส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด
ปภ.

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

