วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
21 ต.ค. 13.39 น. - รวมเปนเกียรติพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
วัดโพธิสมภรณ
พระพุทธศาสนา/
กลุมบริษัท บีเจซี และ บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
พระอารามหลวง
วัฒนธรรม
จํากัด
17.00 น. - ประธานเปดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ชั้น 4 ศูนยการคา
ชมรมจักรยาน
รวมใจชาวอีสานปนไปกราบพอหลวง ร.9
เซ็นทรัลพลาซา
22 ต.ค.
- วันหยุดราชการ
23 ต.ค. 08.30 น. - ประธานพิธีวางพวงมาลา วันปยมหาราช
ลานพระบรมราชา สํานักงานจังหวัด
พุทธศักราช 2560
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
14.00 น. - ประธานพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานในพิธี
หองโถงกลาง
สํานักงานจังหวัด
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ศาลากลางจังหวัด
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาคาร 1
ใหแกนายอําเภอ
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ
จวน ผวจ.อด.
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หองประชุม ส.พ.อ. ศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 14/2560
รร.คายประจักษ
ศิลปาคม

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

21 ต.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
13.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
วัดโพธิสมภรณ
พระพุทธศาสนา/
กลุมบริษัท บีเจซี และ บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
พระอารามหลวง
วัฒนธรรม
จํากัด
22 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
23 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลา วันปยมหาราช
ลานพระบรมราชา สํานักงานจังหวัด
พุทธศักราช 2560
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
14.00 น. - รวมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทาน ใหแกนายอําเภอ
หองโถงกลาง
สํานักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

21 ต.ค. 19.20 น. - ประธานกลาวตอนรับและรวมงานเลี้ยงตอนรับ
คณะคาราวานรถยนตสานสัมพันธวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยวลานชาง แมโขง ไทย – จีน
22 ต.ค. 10.00 น. - ตรวจติดตามการจัดเตรียมงานพิธี
ถวายดอกไมจันทน
23 ต.ค. 08.30 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันปยมหาราช ประจําปพุทธศักราช 2560
14.00 น. - รวมพิธีการจัดมอบไฟหลวงพระราชทาน
ใหแกอําเภอ
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ
10.00 น. - ประธานประชุมการจัดงานมหกรรมผาทอมือ
อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง 2561

หองทุงศรีเมือง
การทองเที่ยวแหง
แกรนดบอลรูม
ประเทศไทย
โรงแรมเซ็นทารา
บริเวณลานพิธี
ทุงศรีเมือง
ลานพระบรมราชา สํานักงานจังหวัด
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หองโถงกลาง
สํานักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด
หองสมุดศาลากลาง
ชั้น 3 อาคาร 2

สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

21 – 22
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
23 ต.ค. 08.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลา “วันปยมหาราช”
พุทธศักราช 2560
14.00 น. - รวมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานฯ
ใหแกนายอําเภอ
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ
11.00 น. - รวมพิธีเปดและบรรยายพิเศษในหัวขอ แนวทาง
ปองกันยาเสพติด/หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
21 – 22
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ต.ค.
(ท)
23 ต.ค. 07.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลา “วันปยมหาราช”
24 ต.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หองโถงกลาง
ศาลากลางจังหวัด
จวน ผวจ.อด.
หองแกรนด
ประจักษตรา ชั้น 1

สํานักงานจังหวัด

ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ

21 ต.ค. 13.39 น. - รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
พระอุโบสถ
วัฒนธรรมจังหวัด
ประจําป 2560
วัดโพธิสมภรณ
22 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
23 ต.ค. 07.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ลานพระบรมราชา สํานักงานจังหวัด
ปยมหาราช ประจําป 2560
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
13.30 น. - รวมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทาน ใหแกนายอําเภอ
หองโถงกลาง
ศาลากลางจังหวัด
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ
จวน ผวจ.อด.
21 – 22
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
23 ต.ค. 07.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลา “วันปยมหาราช”

ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
14.00 น. - รวมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทาน ใหแกนายอําเภอ
หองโถงกลาง
ศาลากลางจังหวัด
24 ต.ค. 07.30 น. - สภากาแฟ
จวน ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

