วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 6 สิงหาคม 2๕62
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
07.00 น. - ประธานกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
หนองประจักษ์
พระพุทธศาสนา
09.00 น. - ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้า
โครงการส่งน้าและบ้ารุง ส้านักงานจังหวัด
หนองหาน (ทะเลบัวแดง) และถนนรอบทะเลบัวแดง
รักษากุมภวาปี
10.30 น. - ประธานประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ห้องประชุม ผวจ.อด.
สรรพากรพืนที่
เดือดร้อนของประชาชน กรณี บริษัท เกศกัญญา ฟาร์ม
13.30 น. - ประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
พืนที่อ้าเภอเมือง
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี
อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
1. หลังที่ 172 มอบบ้าน นางสัว ดอนติว อายุ 82 ปี
บ้านเลขที่ 725 หมู่ 11 บ้านป่าหวาย
ต.โนนสูง
เงินบริจาค พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จ้านวน
40,000 บาท
2. หลังที่ 173 มอบบ้าน นางงอ อาจพงษ์ษา
บ้านเลขที่ 212 หมู่ 11 บ้านป่าหวาย
ต.โนนสูง
เงินบริจาค พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จ้านวน
40,000 บาท
3. หลังที่ 174 มอบบ้าน นางบัวเถิง เทพวงศา
อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4
บ้านผ่านศึก 2 ต.บ้านตาด
เงินบริจาค คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย จ้านวน
40,000 บาท
4. หลังที่ 175 มอบบ้าน นางสังวาล เปี้ยงพิมาย
อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ 6
บ้านผ่านศึก 3 ต.บ้านตาด
เงินบริจาค คุณทอง กุลธัญวัฒน์ จ้านวน
40,000 บาท
18.00 น. - ประธานงานเลียงต้อนรับคณะฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ
ห้องหงส์มังกร 1
ส้านักงานการกีฬา
ฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุ 19 ปี
โรงแรมการิน

นายสิธิชัย จินดาหลวง
10.00 น. - ร่วมลงพืนที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงาน
โครงการส่งน้าและบ้ารุง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
รักษากุมภวาปี
สังคม (โครงการในเขตอ้าเภอกุมภวาปี)
อ.กุมภวาปี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะท้างานเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ห้องค้าชะโนด
พืชสวนโลก
15.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และสรรหา
ห้องสมุดศาลากลาง
บุคคลเพื่อแต่งตังเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
จังหวัด อาคาร 2 ชัน 3
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี

ส้านักงานจังหวัด

นายวันชัย จันทร์พร
09.30 น. - ไปราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ป.ป.ช. นนทบุรี

สนง.ป.ป.ช.นนทบุรี

ส้านักงานจังหวัด
ส้านักงานจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช 07.00 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08.00 น. - ร่วมงานวันพระราชทานก้าเนิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าครบรอบ 132 ปี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท้าลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
10.30 น. - ร่วมประชุมตามแนวทางการด้าเนินงานและพิจารณา
ด้าเนินการเรื่องร้องเรียนราย บริษัท เกศกัญญา ฟาร์ม
15.00 น. - ประธานประชุมคณะท้างานติดตามสถานการณ์
ด้านสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้า
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - ประชุมประจ้าเดือนสิงหาคม 2562

หนองประจักษ์
สโมสรนายทหาร
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ห้องประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ห้องประชุม ผวจ.อด.

พระพุทธศาสนา
มทบ.24

ห้องประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ปภ.

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2

ห้องประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ห้องสมุดศาลากลาง
จังหวัด อาคาร 2 ชัน 3

ทสจ.อด.

ทสจ.อด.
สรรพากรพืนที่

- ปฏิบัติราชการปกติ

10.00 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท้าลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
15.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตังเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี

ส้านักงานจังหวัด

กลุ่มงานอ้านวยการ
ส้านักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

