ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 24 กันยายน 2๕62
เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
15.30 น. - พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
- ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(นายไชรัตน์ จันทร์โชติเสถียร)
- ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับทีมงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวนข้อมูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกากับดูแลการ
บริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2562

สถานที่
หลังพิพิธภัณฑ์เมือง
ห้องประชุมราชสีห์
ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของเรื่อง
พระพุทธศาสนา
สานักงานจังหวัด

ห้องเว้ คอนเวนชั่น
ฮอลล์ ร้าน วีที
แหนมเนือง สาขา 2
ร้านอาหาร Together
Udonthani

สรรพากรพื้นที่

โรงแรมอมันตา
อ.เมือง จ.หนองคาย

สานักงานจังหวัด

ห้องประชุมสบายดี

OSM

ห้องประชุม
พระพุทธบาทบัวบก
ชั้น 6 อาคาร 2

พาณิชย์จังหวัด

พัฒนาสังคม

นายวันชัย จันทร์พร
06.30 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - ประธานพิธีอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล
และพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้างพระราชานุสาวรียฯ์
09.30 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/2562
13.30 น. - ประธานมอบบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)
เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี
1. บ้านเลขที่ 44 ม.8 บ้านโคกข่า ต.บ้านโปร่ง
2. บ้านเลขที่ 7 ม.8 บ้านนาฮี ต.นายูง
3. บ้านเลขที่ 93 ม.5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง
4. บ้านเลขที่ 158 ม.9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง
5. บ้านเลขที่ 112 ม.6 บ้านกอก ต.ศรีธาตุ
6. บ้านเลขที่ 92 ม.4 บ้านคากุง ต.หัวนาคา
เงินบริจาค คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา - คุณภคพร
ชัยรัตน์ ทั้ง 6 หลังๆ ละ 40,000 บาท

หลังพิพิธภัณฑ์เมือง
พระพุทธศาสนา
ห้องประชุม ชั้น 7
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอุดรธานี
อุดรธานี
ห้องประชุม ชั้น 1
ศึกษาธิการจังหวัด
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
อาเภอศรีธาตุ
พัฒนาสังคม

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 07.00 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 10.00 น. - ประธานประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 9/2562

หลังพิพิธภัณฑ์เมือง
ห้องประชุม ชั้น 3
เทศบาลนครอุดรธานี
หอประชุมทองใหญ่

พระพุทธศาสนา
ท้องถิ่นจังหวัด

ห้องประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
วีที แหนมเนือง
คอมมูนิตี้ ถ.อุดรขอนแก่น

ปภ.

13.00 น. - ประธานประชุมติดตามผลการดาเนินการจัดทาแผน
ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ.อุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมคณะทางานติดตามสถานการณ์
ด้านสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้า
17.30 น. - ร่วมงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” วันแห่งความภาคภูมิใจ
UDONTHANI RD WARD 2019

ปภ.

สรรพากรพื้นที่

พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ

09.00 น. - ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อมูลและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบฯ 2562
13.30 น. - ร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) จานวน 6 หลัง

โรงแรมอมันตา
อ.เมือง จ.หนองคาย
อาเภอศรีธาตุ

สานักงานจังหวัด

13.30 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562

ห้องประชุมสบายดี

OSM

พัฒนาสังคม

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร 042-248-777

