วาระงานผูบริหาร
วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
13 ม.ค. 08.45 น. - ประธานพิธีเปดโครงการวันเด็กแหงชาติ
ลานอเนกประสงค
ประจําป พ.ศ. 2561
หนา ปภ.ทน.อด.
09.00 น. - มอบเกียรติบตั รผลการคัดเลือกเด็กที่มีความ
ลานอเนกประสงค
ประพฤติดี ในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
หนา ปภ.ทน.อด.
2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม
18.30 น. - รวมเปนเกียรติและเปดงาน “สรางสรรคสืบสาน
สวนอาหารสวนทิพย
สมาคมนักจัดรายการวิทยุ ป 2561”
หนองสําโรง
19.00 น. - รวมตอนรับและรับประทานอาหารเย็นกับคณะ
รานอาหาร
กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครัวคุณนิด
14 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
15 ม.ค. 09.00 น. - คณะอนุกรรมาธิการจัดระบบการบริหารราชการ
หองประชุม ผวจ.
สวนกลาง สวนภูมภิ าค และรัฐวิสาหกิจ เขาพบ
09.30 น. - กลาวตอนรับคณะกรรมาธิการ และบรรยายสรุป
หองประชุมพระยา
“การเตรียมความพรอมของจังหวัดในการรองรับ ศรีสรุ ิยราชวรานุวตั ร
และสนับสนุนการดําเนินโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย บทบาทและอํานาจของ
ผวจ.ในการประสานงานบูรณาการภาคสวนที่
เกี่ยวของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การคมนาคม ขนสง การคา และการลงทุน ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข
ปญหาฯ
10.30 น. - ประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนินงานแกไข
หองประชุม ผวจ.
ปญหาของราษฎรและกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ระยะที่ 2 และ 4 จังหวัด
อุดรธานี จากการติดตามของ นายสําเริง
เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15.30 น. - ประธานประชุมหารือติดตามผลการดําเนิน
หองประชุม ผวจ.
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป
พ.ศ. 2561

เจาของเรื่อง
เทศบาลนคร/
สนจ.อุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัด
สมาคมนักจัด
รายการวิทยุ
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

เกษตรจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

13 ม.ค. 08.45 น. - รวมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2561
14 ม.ค.
- ไปราชการ
15 ม.ค. 16.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ลานอเนกประสงค
หนา ปภ.ทน.อด.

เทศบาลนคร
อุดรธานี

หอประชุม
พระตําหนักทิพย
พิมาน
อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

ปศุสัตวจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

13 ม.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
06.30 น. - ประธานการแขงขันนกพิราบบินเร็วนานาชาติ

08.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2561
18.30 น. - ประธานเปดงาน “สรางสรรค สืบสาน สมาคม
นักจัดรายการวิทยุ ป 2561”
14 ม.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - ประธานงานแสดงมุทิตาสักการะ
รศ.ดร.พระมหาบาง เขมานนโท
เจาคณะอําเภอหนองหาน
14.00 น. - ประธานกลาวเปดงานกิจกรรมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเขตเมือง (City Tour)
15 ม.ค. 09.00 น. - รวมตอนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
โครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี
(UD New Generation)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานแกไขขอรองทุกข

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
13 – 14
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ม.ค.
(ท)
15 ม.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

13 ม.ค.

14 ม.ค.
15 ม.ค.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่ปลอย
นกแขง
ถ.มิตรภาพ
ตรงขามโกลบอล
ธนาคารออมสิน
ภาค 10 อ.เมือง
สวนอาหาร
สวนทิพย 1

สมาคมนกพิราบ
แขงนานาชาติ
ธนาคารออมสิน
ภาค 10
สมาคมนักจัด
รายการวิทยุอดุ รฯ

ศาลาการเปรียญ
ปญญานุสรณ
วัดสันติวนาราม
ต.บานเชียง
ลอบบี้ โรงแรม
เซ็นทารา
หองประชุม
ผวจ.อด.

สํานักงานเจาคณะ
อําเภอหนองหาน

หองประชุม 1
ชั้น 6 อาคาร
อํานวยการผูปวย
นอก รพ.อุดรธานี

สาธารณสุข
จังหวัด

ลานยูนิแคล
สถานสงเคราะห
เด็กหญิงอุดรธานี

สถานสงเคราะห
เด็กหญิงอุดรธานี

ผญบ. ม.5
ต.หนองเม็ก
ผญบ.ม.12 ต.ทุงฝน

ปกครองจังหวัด

ลานอเนกประสงค
หนา ปภ.ทน.อด.

เทศบาลนคร
อุดรธานี

โรงเรียนอุดรธานี
พิทยาคม
บานกุดสระ
(อุดร-หนองคาย)

สํานักงานจังหวัด

มูลนิธิยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา
สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2561
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 – - รวมตรวจประเมินผลงานกํานัน ผูใหญบาน
16.00 น. ยอดเยี่ยม ประจําป 2561

13 ม.ค. 08.45 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2561
14 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
15 ม.ค. 10.00 น. - รวมประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางเยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี
(UD New Generation) กับคณะนักการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐเกาหลีใต

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

