วาระงานผูบริหาร
วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
3 มี.ค.

4 มี.ค.
5 มี.ค.

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เวลา
เรื่อง
09.09 น. - ประธานฝายฆราวาสและรวมเปนเกียรติงานผาปา
การศึกษาประจําป 2561
09.09 น. - รวมพิธีนมัสการพระพุทธบาทบัวบกและบวงสรวง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
15.00 น. - มัคคุเทศกกิตติมาศักดิ์ ตอนรับคณะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตประวัติศาสตรเมืองอุดรธานี
16.30 น. - มัคคุเทศกกิตติมาศักดิ์ ตอนรับคณะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตประวัติศาสตรเมืองอุดรธานี
18.30 น. - เลี้ยงตอนรับ คณะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด
อุบลราชธานี
11.00 น. - สงคณะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เจาของเรื่อง
ว.อาชีวศึกษา

วัดพระพุทธบาท
บัวบก อ.บานผือ
พิพิธภัณฑเมือง
อุดรธานี

กองทุนสืบสาน
ธรรม
สํานักงานจังหวัด

ศูนยวัฒนธรรม
ไทย-จีน

สํานักงานจังหวัด

VT แหนมเนือง
สาขาบานจั่น
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
ศาลเทพารักษ

สํานักงานจังหวัด

07.00 น. - ประธานพิธบี วงสรวงศาลเทพารักษ
ประจําป 2561
08.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการสรางเครือขายประชารัฐ หองอุดรธานีแกรนด
ตอตานการทุจริตจังหวัดอุดรธานี ตามแผนงาน
บอลรูม
บูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
โรงแรมบานเชียง
ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ kick off “อุดรเมืองถนน หอประชุมทองใหญ
ปลอดภัย Udon Road Safety Province”
15.30 น. - ประธานประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตาม หองประชุม ผวจ.
แผนปฏิบัติราชการ ป 2561
17.00 น. - รับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ
กองบิน 23
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

สํานักงานจังหวัด
เทศบาลนคร
สํานักงานจังหวัด

ปภ.
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

3 มี.ค.

4 มี.ค.
5 มี.ค.

09.09 น. - รวมนมัสการพระพุทธบาทบัวบกและบวงสรวง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- รวมกิจกรรมงาน “มหกรรมผาทอมืออนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง GMS Fabric Expo 2018”
- รวมกิจกรรมงาน “มหกรรมผาทอมืออนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง GMS Fabric Expo 2018”
07.00 น. - รวมพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ ประจําป 2561
- รวมกิจกรรมงาน “มหกรรมผาทอมืออนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง GMS Fabric Expo 2018”
17.15 น. - เฝารับ-สงเสด็จ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

วัดพระพุทธบาท
บัวบก อ.บานผือ
สนามทุงศรีเมือง

กองทุนสืบสาน
ธรรม
สํานักงานจังหวัด

สนามทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

ศาลเทพารักษ
สนามทุงศรีเมือง

เทศบาลนคร
สํานักงานจังหวัด

โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

3-4 มี.ค.
- เวรปฏิบัติราชการแทน ผวจ. วันหยุดราชการ
5 มี.ค. 06.30 น. - รวมพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ ประจําป 2561
09.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการ kick off “อุดรเมืองถนน
ปลอดภัย Udon Road Safety Province”
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมปรึกษาหารือคณะอนุกรรมการ
ตรวจการจาง
15.00 น. - ประธานประชุมแกไขปญหารองเรียนคณะ
นักศึกษา ม.ราชธานี

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

3-4 มี.ค.
5 มี.ค.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

3 มี.ค.
4 มี.ค.
5 มี.ค.

เทศบาลนคร
ปภ.

หองพระพุทธบาท
บัวบก ชั้น6
หองประชุม พมจ.

พมจ.

โครงการกอสราง
วัดปาบานตาด
หองประชุม 2
ศาลากลางจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ศาลเทพารักษ

เทศบาลนคร

ศาลเทพารักษ
หอประชุมทองใหญ

เทศบาลนคร
ปภ.

บ.หนองกุง ม.1
ต.หนองกุงศรี
อ.โนนสะอาด
บ.เชียงกรม ม.14
ต.นามวง อ.
ประจักษศิลปาคม

ปกครอง

หอประชุมทองใหญ

ปภ.

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

พมจ.

สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

17.00 น.
07.00 น.
08.30 น.
09.00 น.

- วันหยุดราชการ
- รวมพิธีบวงสรวงเทวา ศาลเทพารักษ
และสวดอิติปโส 108
- รวมพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษประจําป 2561
- รวมพิธีเปดโครงการ kick off “อุดรเมืองถนน
ปลอดภัย Udon Road Safety Province”
- รวมออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการ
คัดเลือกหมูบานดีเดน ประจําป 2561

13.00 น. - รวมออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการ
คัดเลือกหมูบานดีเดน ประจําป 2561
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ศาลเทพารักษ
หอประชุมทองใหญ

3-4 มี.ค.
- วันหยุดราชการ
5 มี.ค. 10.00 น. - รวมพิธีเปดโครงการ kick off “อุดรเมืองถนน
ปลอดภัย Udon Road Safety Province”
15.30 น. - รวมประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ป 2561

ปกครอง

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

