ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 5 กันยายน 2๕62
เวลา
เรื่อง
- ประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชน
จังหวัดอุดรธานี)
09.00 น. - ประธานพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ /
เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
09.10 น. - ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว.จังหวัด
อุดรธานี / เปิดกรวยพระฉายาลักษณ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
- ประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
งบประมาณ 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการ
ประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
- มอบทุนอุปการะเด็กยากจน จานวน 8 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท
- มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
จานวน 20 ราย รายละ 2,000 บาท
- มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ รี ายได้น้อยและผูไ้ ร้ที่พึ่ง
จานวน 22 ราย รายละ 3,000 บาท
- มอบพันธุป์ ลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน จานวน 50 ถุง
- มอบแว่นสายตาสาหรับคนสายตายาว จานวน 35 คน
- มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จานวน 100 ถุง
- เยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดเตียง จานวน2 ราย
1. นางบุญหนา ภูมิเพ็ง
2. นางเถาวัลย์ หนันตะ
- มอบบ้านอุ่นรัก 125 ปี ราย นางไกษร วงศ์สิงห์
บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว
เงินบริจาค 40,000 บาท คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา
ชัยรัตน์
- บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
10.30 น. - ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโคกหนองนา
โมเดลในระดับพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “เอามื้อ เอาแฮง
ด้วยแรงสามัคคี” จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
13.30 น. - กล่าวต้อนรับนักกีฬาและผูร้ ่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
นายวันชัย จันทร์พร
09.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
10.00 น. - ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว.ประจา
จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

สถานที่
โรงเรียนบ้านวังแข้
อ.กู่แก้ว

เจ้าของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

ห้องคาชะโนด

สานักงานจังหวัด

แปลงนาคุณนุชนารถ
แก้วสว่าง บ.โนนทอง
ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ
ม.การกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
กกท.

โรงเรียนบ้านวังแข้ ม.5 ปกครองจังหวัด
ต.โนนทองอินทร์
อ.กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านวังแข้ ม.5 สาธารณสุขจังหวัด
ต.โนนทองอินทร์
ห้องประชุม
พัฒนาสังคม
พระพุทธบาทบัวบก

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 09.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

โรงเรียนบ้านวังแข้ ม.5
ต.โนนทองอินทร์
อ.กู่แก้ว
แปลงนาคุณนุชนารถ
แก้วสว่าง บ.โนนทอง
ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ
อาเภอกู่แก้ว

ปกครองจังหวัด

ศาลา 100 ปี
วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์

ห้องคาชะโนด

สานักงานจังหวัด

ห้องประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

พัฒนาสังคม

- ปฏิบัติราชการปกติ
09.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
2562
10.30 น. - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
13.00 น. - ร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) จานวน 1 หลัง
13.30 น. - ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน
พิธีบาเพ็ญกุศล 108 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณฯ
พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

โรงเรียนบ้านวังแข้ ม.5
ต.โนนทองอินทร์
อ.กู่แก้ว

09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
14.00 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
พัฒนาสังคม

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

