วาระงานผูบริหาร
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
27 ต.ค. 05.30 น. - ประธานพิธีเปดงาน เดิน – วิ่ง เพื่อคนไทย
สุขภาพดี ฉลอง 100 ป การสาธารณสุขไทย
“แลน นํา กัน” กับศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
08.30 น. - ประธานพิธีงานกฐินสามัคคี จังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2561
09.00 น. - ประกอบพิธีแหองคกฐินสามัคคี ครบ 3 รอบ
เขาสูบริเวณพิธี
10.00 น. - ประกอบพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี
จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
11.19 น. - ประธานพิธเี ปดราน S Coffee & Hob
House

สถานที่
ลาน ปภ.ทน.อด.
หนองประจักษ

เจาของเรื่อง
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
ราน S Coffee &
Hob House
อ.เมืองอุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง

พระพุทธศาสนา

28 ต.ค. 16.00 น. - ประธานฝายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต
ถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
29 ต.ค. 08.00 น. - เคารพธงชาติ เพื่อระลึกถึงความเปนมาของ
เสาธง หนาศาลา
ชาติไทย
กลางจังหวัด
09.00 น. - ประธานเปดงานเสวนา การศึกษาวิจัยผล
หองประชุม
กระทบจากการดําเนินโครงการรถไฟ
อาคาร 17 ชั้น 2
ความเร็วสูง
มรภ.อุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมติดตามเรงรัดเรื่องรองเรียนที่
หองประชุมพระยา
คงคางการรายงานของหนวยงานและอําเภอ
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
ครั้งที่ 3/2561
นายสิธิชัย จินดาหลวง
27 ต.ค. 08.30 น. - รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2561
09.25 น. - ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อความไดเปรียบ
ทางธุรกิจ ตอนยิ่งรู ยิ่งรวย ดวยหลักสูตรการ
ตลาดเชิงดิจิทลั
28 ต.ค. 10.39 น. - ประธานในพิธีเปดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561

29 ต.ค. 09.00 น. - พิธีเปดงานกิจกรรมเสวนารับฟงความคิดเห็น
ผูมีสวนไดเสีย โครงการ : การศึกษาผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาคเสนทางกรุงเทพ-หนองคาย
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานประเมินผูบริหาร
ทองถิ่น
14.00 น. - งานแถลงขาว “การจัดงานมหกรรมเครื่องจักร
และเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018”
(Sabaidee E-san Industech Expo 2018)

วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
หองลาวเจริญศรี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด
มรภ.อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

พระพุทธศาสนา
ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 4

หอประชุมสมาคม สมาคมกลุมชาวไร
กลุมชาวไรออยภาค
ออยภาค
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เฉียงเหนือ
กุมภวาป
กุมภวาป
หองประชุม
มรภ.อุดรธานี
อาคาร 17 ชั้น 2
มรภ.อุดรธานี
หองประชุมทองถิ่น
จังหวัด
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

ทองถิ่นจังหวัด
ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 4

นายวันชัย จันทรพร
27 ต.ค. 08.30 น. - รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2561
18.00 น. - ประธานการประกวดนางงามอีสาน
ประจําป 2561
28 ต.ค. 05.15 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ “แสงนําใจ
ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต
ครั้งที่ 4
29 ต.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
09.00 น. - ออกตรวจเยี่ยมอําเภอ อ.ทุงฝน
11.00 น. - ออกตรวจเยี่ยมอําเภอ อ.ไชยวาน
13.30 น. - ประธานประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนผูบริหาร
อบต.เปนกรรมการในคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 27 ต.ค. 09.00 น. - รวมเปนเกียรติและรวมเปนเจาภาพทอดถวาย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
กฐินสามัคคี วัดธาตุยางชุม
11.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดราน S Coffee &
Hob House (Coffee Bakery BingSuResort)
28 ต.ค.
- วันหยุดราชการ
29 ต.ค. 08.00 น. - เคารพธงชาติ เพื่อระลึกถึงความเปนมาของ
ชาติไทย
09.00 น. - ประธานหารือขอราชการกับ ศดธ. และ
ศอ.ปส.จ.อด.
10.00 น. - ประธานประชุมผูประกอบการสนามชนไก
และกัดปลา
13.30 น. - รวมงานฌาปนกิจศพ คุณพอเชี่ยว ธิติศักดิ์
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

27-28
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
29 ต.ค. 09.00 น. - ประชุมติดตามสถานการณระหวางกองทัพกับ
ทบ. เพื่อรับนโยบาย
27-28
- เวรวันหยุดราชการ
ต.ค.
29 ต.ค. 07.50 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
10.00 น. - รวมประชุมผูประกอบการสนามชนไกและ
กัดปลา

นายพิชัย พาศรี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

27 ต.ค. 08.30 น. - รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2561
28 ต.ค. 16.00 น. - รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย
มงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
29 ต.ค. 13.30 น. - รวมประชุมติดตาม เรงรัด เรื่องรองเรียนที่
คงคางการรายงานของหนวยงานและอําเภอ
ครั้งที่ 3/2561

วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
ลานวัฒนธรรม
บานเชียง
ลานสังคีต
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ
เสาธง หนาศาลา
กลางจังหวัด
หองประชุมที่วาการ
อําเภอทุงฝน
หองประชุมที่วาการ
อําเภอไชยวาน
หองกรมหลวง
ประจักษปาคม

พระพุทธศาสนา
เทศบาลตําบล
บานเชียง
โรงพยาบาล
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
อําเภอทุงฝน
ปกครอง
อําเภอไชยวาน
ทองถิ่นจังหวัด

วัดธาตุยางชุม
ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ
512 ถ.ประชาอุทิศ
บานจัน่ ม.1
ต.บานจั่น

วัดธาตุยางชุม

เสาธง หนาศาลา
กลางจังหวัด
หองปฏิบัติราชการ

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด

วัดจอมศรี กุมภวาป

นายชนินธ
ธิติศักดิ์

มทบ.24

ทภ.2

เสาธง หนาศาลา
กลางจังหวัด
หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง

พระพุทธศาสนา

หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

นอ.สุวิชาญ
ไชยโกมล

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

