ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.00 น.
07.45 น.
09.00 น.

13.30 น.

19.00 น.

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 19 กันยายน 2๕62
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
- ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ “สมทบทุนพัฒนาอาคาร
ตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี” พิธสี งฆ์
อุดรธานี
อุดรธานี
- ประธานพิธีเปิดโครงการ “สานักงานอัยการจังหวัดยุติ
ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
อัยการจังหวัด
ความรุนแรงดีเด่น” ประจาปี พ.ศ. 2562
- ประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ปกครองจังหวัด
2562 บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชน
ม.8 ต.บ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
อ.หนองหาน
1. ประธานพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุดรธานี
2. พิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบฯ 2562
3. มอบเงินและสิ่งของให้ราษฎรฯ
3.1 มอบทุนอุปการะเด็กยากจน จานวน 30 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท
3.2 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน จานวน 10 ราย
รายละ 2,000 บาท
3.3 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย
แลไร้ที่พึ่ง จานวน 16 รายๆ ละ 3,000 บาท
3.4 มอบแว่นสายตาสาหรับคนสายตายาว
จานวน 35 คน
3.5 มอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน
จานวน 60 ถุง
3.6 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จานวน 100 ถุง
4. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการให้บริการ
ประชาชน
5. กิจกรรมปลูกต้นไม้ จานวน 10 ต้น
- รับประทานอาหารกลางวัน
6. เยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดเตียง จานวน 2 ราย
6.1 นางก้าน ละโป้ บ้านเลขที่ 98 ม.4 ต.บ้านเชียง
6.2 นายสมคิด สิทธิพรม บ้านเลขที่ 82 ม.6
ต.บ้านเชียง
7. ประธานและคณะมอบบ้าน ตามโครงการมอบบ้าน
อาเภอหนองหาน
พัฒนาสังคม
แด่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ฉลองครบรอบ 125 ปี เมืองอุดรธานี จานวน 4 ราย
7.1 หลังที่ 217 นางวิลัย กุมมาลา
บ้านเลขที่ 222 ม.8 ต.หนองเม็ก
7.2 หลังที่ 218 นางปันนา นิลแก้ว
บ้านเลขที่ 68/1 ม.8
ต.หนองเม็ก
7.3 หลังที่ 219 นายวิรตั น์ สิงห์เสนา
บ้านเลขที่ 133 ม.3 ต.หนองเม็ก
7.4 หลังที่ 220 นางพิสมัย การี บ้านเลขที่ 101
ม.7 ต.ดอนหายโศก
เงินบริจาค คุณปรีชา-คุณสรรค์นรา-คุณภคพร ชัยรัตน์
ทั้ง 5 หลังๆ ละ 40,000 บาท
- ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด
ห้องธนากร
สาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
มณฑาทิพย์ฮอลล์

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- ร่วมประชุมนายกเทศมนตรีจีน อาเซียน ค.ศ.2019
China-ASEAN Mayors’ Forum 2019

นายวันชัย จันทร์พร
07.00 น. - ร่วมพิธีทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อพัฒนาอาคาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ที่ทาการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี”
09.10 น. - ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
18.30 น. - ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันชาติจนี ครบรอบ 70 ปี
ประจาปี พ.ศ. 2562
นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 10.00 น. - ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 14.00 น. - ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ (กรณีขอให้
ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามพร้าว)
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

นครหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สานักงานจังหวัด

บริเวณด้านหน้า
ตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สาธารณสุขจังหวัด
ม.8 ต.บ้านเชียง
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ปกครองจังหวัด
ม.8 ต.บ้านเชียง
โรงแรมพูลแมน
สถานกงสุลใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
ณ ขอนแก่น
ห้องปฏิบัติราชการ
ห้องประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ท้องถิ่นจังหวัด

ลานพิธที ุ่งศรีเมือง

อัยการจังหวัด

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ม.8 ต.บ้านเชียง
อาเภอหนองหาน

ปกครองจังหวัด

ห้องประชุมสบายดี

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ
07.00 น. - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมขบวนพาเหรด
ในโครงการสานักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรง
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
13.30 น. - ร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) จานวน 4 หลัง
13.30 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2562

พัฒนาสังคม

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

