วาระงานผูบริหาร
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
20 ต.ค. 10.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน “ตลาดวิถีชุมชน สุดยอด
บ.วีที แหนมเนือง
สินคาโอท็อปและการทองเที่ยวเมืองอุดร”
จํากัด (โนนสูง)
13.00 – - ตรวจพื้นที่รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ
วัดนาคํานอย
15.00 น. พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
อ.นายูง
16.00 น. - พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
เมรุชั่วคราว
โปรดใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
วัดปาภูกอน
เชิญดอกไมจันทน และเปนประธาน
พระราชทานเพลิงศพ นางปยวรรณ วีรวรรณ
21 ต.ค. 05.20 น. - ประธานเปดงานโครงการ RUN FOR YOU
พิพิธภัณฑ
RACHINU 2018 รุน 10 กม.
เมืองอุดรธานี
05.50 น. - ประธานเปดงานโครงการ RUN FOR YOU
พิพิธภัณฑ
RACHINU 2018 รุน 4 กม.
เมืองอุดรธานี
07.00 น. - มอบรางวัลสําหรับผูเ ขารวมแขงขัน
08.30 น. - ประธานกิจกรรม จิตอาสา “เราทําความ ดี
บริเวณอางเก็บน้าํ
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
หนองตะไก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
ต.หนองบัว อ.เมือง
อดุลเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
19.00 น. - ประธานมอบโลรางวัลการประกวดวงดนตรี
ลานกิจกรรม
สตริง ระดับมัธยมศึกษา สพม.เขต 20
ซอย 1 ยูดีทาวน
ประจําป 2561
22 ต.ค. 07.50 น. - รวมเคารพธงชาติ เพื่อระลึกถึงความเปนมา
หนาเสาธง
ของชาติไทย
ศาลากลางจังหวัด
09.09 น. - ประธานรวมพิธีเปดบริษัท กรุงเทพประกัน
อาคารบริษัท
ชีวิต สาขาอุดรธานี
กรุงเทพประกันชีวิต
10.30 น. - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
หองประชุม ผวจ.
มัธยมศึกษา เขต 20 เขาพบเพือ่ นําเรียน
ขอมูลการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
13.00 น. - ผูปกครองนิคมสงเคราะห (น.ส.พเยีย
หองปฏิบัติราชการ
ศรีแสงทอง) ขออนุญาตเขารายงานตัว
ยายมาจาก นิคมสงเคราะหโพนพิสัย
13.30 น. - ประธานประชุมโครงการศึกษาออกแบบและ
หองประชุมสบายดี
กอสรางพื้นที่สันทนาการ เพื่อเปนทางเชื่อม
ทุงศรีเมืองกับหนองประจักษฯ
18.00 น. - ประธานปลอยแถวรถยนตสายตรวจ
ดานหนาศาลากลาง
ชุดเฉพาะกิจตรวจตรารานคาหรือรานจําหนาย จังหวัด อาคาร 1
ดอกไมเพลิง

เจาของเรื่อง
วีที แหนมเนือง
สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา

ศิษยเกา รน.20
ศิษยเกา รน.20
ปกครอง+ทสจ.

สพม.เขต 20
สํานักงานจังหวัด
บ.กรุงเทพ
ประกันชีวิต
สพม.เขต 20

นิคมสงเคราะห
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
20 ต.ค. 15.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
นางปยวรรณ วีรวรรณ
21 ต.ค. 08.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาปลูกและบํารุง
รักษาตนไม เนื่องในวันรักตนไมประจําป
ของชาติ”
22 ต.ค. 09.00 น. - รวมประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง
(Interim Report) โครงการศึกษาแผนแมบท
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
อุดรธานี
15.30 น. - รวมพิธีเปดงานวันสังคมสงเคราะหแหงชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจําป 2561

เมรุชั่วคราว
วัดปาภูกอน
บริเวณอางเก็บน้าํ
หนองตะไก
ต.หนองบัว อ.เมือง

พระพุทธศาสนา

หองประชุม 401
ชั้น 4 อาคาร สนข.

สนข.

โรงแรมปริ้นซ
พาเลซ กทม.

พัฒนาสังคม

นายวันชัย จันทรพร
20 ต.ค. 16.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
นางปยวรรณ วีรวรรณ
21 ต.ค. 08.00 น. - รวมพิธีเปดและรวมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา
ปลูกและบํารุงรักษาตนไมเนื่องในวันรักตนไม
ประจําปของชาติ
22 ต.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

เมรุชั่วคราว
พระพุทธศาสนา
วัดปาภูกอน
บริเวณอางเก็บน้าํ
ปกครองจังหวัด
หนองตะไก
ต.หนองบัว อ.เมือง
หนาเสาธง
สํานักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุม ชั้น 1 ศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียนคาย
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมสบายดี
พัฒนาสังคม

09.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/2561
13.30 น. - ประธานมอบเงินสงเคราะหชวยเหลือเด็กและ
ครอบครัวในกองทุนคุมครองเด็ก

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 20 ต.ค. 16.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
นางปยวรรณ วีรวรรณ
21 ต.ค. 08.00 น. - รวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุง
รักษาตนไมในวันรักตนไมประจําปของชาติ”
13.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบปญหากลิ่นเหม็นจาก
โรงงานยางพารา
22 ต.ค. 07.50 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

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

20-21
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
22 ต.ค. 07.50 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
08.30 น. - ประชุม VTC การสั่งการนโยบายของ
แมทัพภาคที่ 2

เมรุชั่วคราว
วัดปาภูกอน
บริเวณอางเก็บน้าํ
หนองตะไก
ต.หนองบัว อ.เมือง
บ.วงศบัณฑิต จํากัด
บ.ศรีตรังแอโกรฯ
หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
มทบ.24

ปกครองจังหวัด

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ทภ.2

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

20 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
21 ต.ค. 07.30 น. - รวมพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ”
22 ต.ค. 07.50 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
13.30 น. - รวมประชุมติดตามความกาวหนาการจัดทํา
โครงการศึกษาออกแบบและกอสรางพื้นที่
สันทนาการเพื่อเปนทางเชื่อมทุงศรีเมือง
กับหนองประจักษฯ
18.00 น. - รวมปลอยแถวรถยนตสายตรวจชุดเฉพาะกิจ
ตรวจตรารานคาหรือจําหนายดอกไมเพลิง
ในชวงวันออกพรรษา ประจําป 2561

นายพิชัย พาศรี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

20 ต.ค. 16.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นางปยวรรณ วีรวรรณ
21 ต.ค. 08.00 น. - รวมกิจกรรม จิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
22 ต.ค. 07.50 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

บริเวณอางเก็บน้าํ
หนองตะไก
ต.หนองบัว อ.เมือง
หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ดานหนาศาลากลาง
อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

เมรุชั่วคราว
วัดปาภูกอน
บริเวณอางเก็บน้าํ
หนองตะไก
ต.หนองบัว อ.เมือง

พระพุทธศาสนา

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ปกครอง+ทสจ.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

