วาระงานผู้บริหาร
วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน 2561
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
๑๐ พ.ย. ๐๙.๐๐ น. -ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรม
วัดโพธิสมภรณ์
ปภ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี
๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. -รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ
วัดโนนสว่าง
สานักงานจังหวัด
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
อ.หนองวัวซอ
๑๘.๓๐ น. -ประธานงานมงคลสมรส ระหว่าง
วีทีแหนมเนือง
น.ส.นัยรัตน์ กุลธัญวัฒน์ และนายศักดา ปรึกษา
คอมมูนิตี้
๒๐.๐๐ น. -ประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะ
ลานกิจกรรม
ธ.ออมสินภาค ๑๐
ตามโครงการออมสิน ขอดูแลรุ่นพี่
ถนนคนเดิน
GSB Happy Move
๑๑ พ.ย. ๐๖.๑๐ น. -ประธานเปิดงานวิ่งการกุศล
ห้างเซฟมาร์ท
เซฟมาร์ท
เซฟมาร์ทมาราธอน ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๕
๐๙.๓๐ น. -ประธานเปิดเวทีสมัชชา “ฮักมั่นอุดรธานี
หอประชุมวิทยาลัย ศูนย์ประสานงาน
อยู่ดีมีแฮง”
อาชีวศึกษา
ฯ
๑๔.๐๐ น. -ทอดผ้าไตรประทาน และเชิญดอกไม้จัน
เมรุชั่วคราว
อ.หนองวัวซอ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
วัดภูผาแดง
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงปูล่ ี กุสลธโร
๑๒ พ.ย. ๐๙.๐๐ น. -มอบบ้านนางหนุ้น คาพา บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
พมจ.
บ้านวังโปง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
๑๐.๐๐ น. -ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสามัคคี
คริสจักรนาเรียง
อ.ศรีธาตุ
ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
๑๑.๐๐ น. -มอบบ้านนางสาว จันทีเทศ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๙
ต.บ้านโปร่ง
พมจ.
บ้านตะเคียนทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ
๑๑.๓๐ น. -มอบบ้านนางสมุทร กั้วพิสมัย บ้านเลขที่ ๓๗
ต.บ้านโปร่ง
พมจ.
หมู่ ๔ ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ
๑๐-๑๑
พ.ย.

-ร่วมหลักสูตรผู้นาด้านดิจิทลั ภาครัฐ

๑๒ พ.ย. ๑๐.๐๐ น. -ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อ
เตรียมการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน
นายวันชัย จันทร์พร
๑๐ พ.ย. ๑๕.๐๐ น. -รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
๑๘.๐๐ น. -ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กองพันนเรศวร
๑๘.๓๐ น. -ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
น.ส.นัยรัตน์ กุลธัญวัฒน์ และนายศักดา ปรึกษา
๑๑ พ.ย. ๑๔.๐๐ น. -ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเพลิงสรีระสังขาร
หลวงปู่ลี กุสลธโร
๑๒ พ.ย. ๐๘.๐๐ น. -ร่วมพิธีเคารพธงชาติอาเภอพิบูลย์รักษ์
๐๘.๓๐ น. -ออกตรวจเยี่ยมอาเภอพิบลู ย์รักษ์

โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์
คอนเวนชั่น
ห้องประชุม
กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ชั้น ๕

สถาบันดารง
ราชานุภาพ
พัฒนาชุมชน

วัดโนนสว่าง
อ.หนองวัวซอ
ห้องเชียงงาม
โรงแรมบ้านเชียง
วีทีแหนมเนือง
คอมมูนิตี้
วัดภูผาแดง

สานักงานจังหวัด

ที่ว่าการอาเภอ
พิบูลย์รักษ์
ห้องประชุม
ที่ว่าการ
อ.พิบูลย์รักษ์

อ.พิบูลย์รักษ์

กองพันนเรศวร

สนง.พระพุทธ

อ.พิบูลย์รักษ์

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช ๑๐ พ.ย. ๐๙.๓๐ น. -ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี
๒๕๖๑
๑๓.๒๐ น. -รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
๑๖.๓๐ น. -ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
๑๘.๓๐ น. -ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
น.ส.นัยรัตน์ กุลธัญวัฒน์ และนายศักดา ปรึกษา
-ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กองพันนเรศวร
๑๑ พ.ย. ๑๔.๐๐ น. -ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเพลิงสรีระสังขาร
หลวงปู่ลี กุสลธโร
๑๘.๐๐ น. -ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
เภสัชกรหญิงธัญญรัตน์ ธัญญพันธ์ กับ
ร้อยโทณัฐวัฒน์ จึงพิสิฐ
๑๒ พ.ย. ๐๘.๐๐ น. -ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ
พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

๑๐-๑๑
พ.ย.
๑๒ พ.ย.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ปภ.

ท่าอากาศยาน
กองบิน ๒๓
ท่าอากาศยาน
กองบิน ๒๓
วีทีแหนมเนือง
คอมมูนิตี้
ห้องเชียงงาม
โรงแรมบ้านเชียง
วัดภูผาแดง

สานักงานจังหวัด
สานักงานจังหวัด

กองพันนเรศวร
สนง.พระพุทธ

โรงแรมเจริญโฮเต็ล
หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด

สานักงานจังหวัด

วัดโพธิสมภรณ์

ปภ.

วัดโนนสว่าง
อ.หนองวัวซอ
ห้องเชียงงาม
โรงแรมบ้านเชียง

สานักงานจังหวัด

วัดโนนสว่าง
อ.หนองวัวซอ
เมรุชั่วคราว
วัดภูผาแดง

สานักงานจังหวัด

-วันหยุดราชการ
-ปฏิบัติราชการปกติ

๑๐ พ.ย. ๐๙.๐๐ น. -ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี
๒๕๖๑
๑๒.๐๐ น. -เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
๑๘.๐๐ น. -ร่วมงานเลี้ยงกองพันนเรศวร
๑๑ พ.ย.
๑๒ พ.ย.

วัดโพธิสมภรณ์

กองพันนเรศวร

-เวรปฏิบัตริ าชการวันหยุดราชการแทน ผวจ.
-ปฏิบัติราชการปกติ

๑๐ พ.ย. ๑๕.๐๐ น. -รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
๑๑ พ.ย. ๑๔.๐๐ น. -ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเพลิงสรีระสังขาร
หลวงปู่ลี กุสลธโร
๑๒ พ.ย.
-ลาพักผ่อน

สนง.พระพุทธ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร 0-4224-877

