วาระงานผูบริหาร
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
24 ก.พ. 08.00 น. - ตรวจราชการในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ
10.30 น. - ตรวจราชการในพื้นที่ อ.บานดุง

18.15 น. - ประธานกลาวตอนรับและมอบของที่ระลึก
(ตุกตาคุณทองโบราณ) ใหตัวแทนคณะนักดนตรี
The Biggles Big Band ในเทศกาลดนตรี
Udon Thani Jazz Fastival 2018
25 ก.พ. 07.00 น. - ตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
08.00 น. - รวมพิธีรับมอบเครื่องอบแหง และตูเพาะเห็ด
อัตโนมัติ
08.30 น. - รวมประชุมรับมอบนโยบายในการกํากับและ
ติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมภิ าคกับคณะ
รองนายกรัฐมนตรี
10.00 น. - รวมลงพื้นที่และตรวจติดตามโครงการที่จังหวัด
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
18.15 - - ประธานกลาวเปดกิจกรรมแรลลีก่ ารกุศลเพื่อคน
19.00 น. ดอยโอกาส ครั้งที่ 2
18.30 น. - รวมเปนเกียรติในงานฉลองคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม และงานเลีย้ งสังสรรคประจําป 2561
26 ก.พ. 14.30 น. - นําเสนอขอมูลเพื่อขอรับเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 48/กีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 36 และครั้งที่ 34

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

19.00 น. - ประธานเปดงาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และสงเสริมการทองเที่ยว งานของดี วิถีไทยพวน
24 ก.พ.
- วันหยุดราชการ
25 ก.พ. 07.15 น. - รวมตอนรับรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
08.30 น. - รวมประชุมการตรวจราชการของ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
26 ก.พ. 09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - พิธีเปดการแขงขันกีฬา วันสหกรณแหงชาติ
ป 2561 จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
หอพักจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
17.30 น. - รวมตอนรับรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) รับประทานอาหารเย็น
18.30 น. - รวมสงรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)

สถานที่
อ.หนองวัวซอ
บริเวณโครงการ
ถนนลาดยางสาย
บานวังทอง-คําชะ
โนด อ.บานดุง
ลานกิจกรรม
ดานหลังพิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี

เจาของเรื่อง

ทาอากาศยาน
นานาชาติ
บริเวณหนา
หอประชุมทองใหญ
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม
อําเภอบานดุง

สํานักงานจังหวัด

โรงแรมวีธรา บูธีค
โฮเทล ถ.อุดรดุษฎี
หองประชุมโกเมน
ตันติวิวัฒนพันธ
รร.อุดรวิทยา
ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ
การกีฬาแหง
ประเทศไทย
สนามที่วาการ
อําเภอบานผือ

สมาคมนักจัด
รายการวิทยุ
ชมรมตระกูลตั้ง

สนง.ททท.

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

กกท.

อําเภอบานผือ

โรงแรมประจักษตรา สํานักงานจังหวัด
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพอเพียง
ชั้น 5 อาคาร 2
กก.ตชด.ที่ 24
คายเสนียรณยุทธ
หองประชุมศูนย
ขอมูลและพัฒนา
บุคคลากรทองถิ่น
รานอาหารสวนทิพย
(สนามบิน)
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
พัฒนาชุมชน
สหกรณจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

24 ก.พ.

- เวรวันหยุดราชการ
17.30 น. - รวมงานเทศกาลดนตรี Udon Thai Jazz

25 ก.พ.
07.15 น.
10.00 น.
26 ก.พ. 09.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.30 น.
17.00 น.
17.30 น.
18.30 น.

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

- เวรวันหยุดราชการ
- รวมรับประทานอาหารเชากับ
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
- ตอนรับรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
- ประธานประชุมคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด
- ประธานประชุมคณะกรรมการขาราชการบริหาร
สวนจังหวัด (กจจ.อุดรธานี)
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัด
- ประธานประชุมและใหคําแนะนําแกคณะทํางาน
แกปญหาขบวนการผลิตของโรงงานยางพารา
ศรีตรัง และวงษบณ
ั ฑิต
- ประธานพิธีเปดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีสงเสริมทองเที่ยว “งานของดี วิถี ไทพวน
ชวนเที่ยวภูพระบาท”
- รวมรับประทานอาหารกับรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)
- รวมสงรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)

24 ก.พ.
- วันหยุดราชการ
25 ก.พ. 08.30 น. - ประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
26 ก.พ. 08.30 น. - ตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีระดับตําบล

ลานกิจกรรม
ดานหลังพิพิธภัณฑ
เมืองอุดรธานี

การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

โรงแรมประจักษตรา สํานักงานจังหวัด
โรงเรียนบานวังทอง
ต.บานดุง
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองประชุม อบจ.

สํานักงานจังหวัด

สนง.ยุติธรรมจังหวัด

ยุติธรรมจังหวัด

บ.ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด
ถ.อุดร-สกล
ที่วาการอําเภอ
บานผือ

อุตสาหกรรม

ทสจ.อด.
อบจ.อด.

อําเภอบานผือ

รานอาหารสวนทิพย
(สนามบิน)
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
ต.สามพราว
ต.โนนสูง
ต.บานจั่น
ต.เชียงพิณ

กอ.รมน.จว.อด.

สํานักงานจังหวัด

กอ.รมน.จว.อด.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

24 ก.พ.

- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีฉลองสมโภชเจดีย
หลวงปูพิบูลย และรูปเหมือนหลวงปูพิบูลย
25 ก.พ.
- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการแรลลี่การกุศล

วัดพระแทน
ต.บานแดง

อําเภอพิบูลยรักษ

สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
(ลานสังคีต)
หองประชุม
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

การทองเที่ยว
และกีฬา

08.30 น. - รวมประชุมมอบนโยบายในการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมภิ าคเขตตรวจราชการ
ที่ 10 ของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
26 ก.พ. 09.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา หองประชุมพอเพียง
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ชั้น 5 อาคาร 2
10.00 น. - วิทยากรบรรยายแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อน
หองประชุม
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สนง.อบจ.อด.
ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
หองประชุม
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561
สนง.ยุตธิ รรมจังหวัด
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก
หองประชุมทองถิ่น
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
ชั้น 2 อาคาร 2
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

24 ก.พ.
- วันหยุดราชการ
25 ก.พ. 08.30 น. - รวมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการกํากับและ
ติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมภิ าค เขตตรวจ
ราชการที่ 10 ของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
26 ก.พ. 09.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

พัฒนาชุมชน
อบจ.อด.
ยุติธรรมจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุม
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ยิ ราชวรานุวัตร

ทสจ.อด.ด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

