วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
25 พ.ย. 08.00 น. - ประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิส์ ิทธิใ์ นหนองหาน
กุมภวาป กิจกรรม
1. สักการะองคพระมหาธาตุเทพจินดา
2. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พิธพี ราหมณ)
3. ประธานกลาวเปดโครงการจิตอาสา
“เราทําความดี ดวยหัวใจ”
- ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาของทาเรือบานเดียม/
ปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบทาเรือ และกําจัด
วัชพืช ผักตบชวา
09.00 น. - ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา
09.40 น. - ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา
10.20 น. - ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา
11.00 น. - ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา
16.00 น. - ผูแทนพระองค พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา เก็บเกี่ยวขาว

19.00 น. - ประธานพิธีเปดไฟตนคริสตมาส UDTOWN
WHITE CHRISTMAS 2017
26 พ.ย. 05.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ “แสงนําใจ ไทยทั้งชาติ
เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียรติ”
07.49 น. - ประธานพิธีทางพระพุทธศาสนาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครบรอบ 46 ป

สถานที่
วัดบานเดียม
อ.กุมภวาป
วัดบานเดียม
ทาเรือบานเดียม
โรงเรียนบานเดียม
ทาเรือบานเดียม

ทาเรือนดอนคง
ต.อุมจาน
อ.ประจักษศลิ ปาคม
ทาเรือคอนสาย
ต.คอนสาย อ.กูแกว
ทาเรือโนนน้ํายอย
ต.แชแล
ทาเรือเชียงแหว
ต.เชียงแหว
แปลงนาสาธิต
สํานักงานจังหวัด/
ศูนยการเรียนรูต าม
อําเภอบานดุง
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต.วังทอง อ.บานดุง
บริเวณซอย 1
UD TOWN
ศูนยการคายูดีทาวน
สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล
หนองประจักษ
อุดรธานี

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ ม.2
ต.ปะโค อ.กุมภวาป
09.09 น. - ประธานโครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนกูแกว หนาจวน ผวจ.อด.
อุดรธานีและเมืองสมุนไพรวัดศรีทรงธรรม
(ปลอยขบวนบิ๊กไบค)
27 พ.ย. 10.00 น. - ประธาน “ลงแขกเกี่ยวขาว สืบสานวัฒนธรรม
กลางทุงที่นา
พื้นบาน ป 2560”
นายณัฐพล เพิ่มพูน
บ.ธาตุศรีเจริญ
ม.20
ต.บานธานตุ
นางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

25 – 26
พ.ย.
27 พ.ย.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด

เจาของเรื่อง
อําเภอกุมภวาป/
สํานักงานจังหวัด

ม.รามคําแหง

ประชารัฐรวมกับ
ชมรมบิ๊กไบค
ที่วาการ
อําเภอเพ็ญ

รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

-

25 พ.ย. 08.00 น. - รวมพิธีบวงสรวงเปดฤดูกาลทะเลบัวแดง
17.45 น. - ประธานเปดงาน “UDON THANI Chefs
Table : Isan Modern Twist Cuisine By Iron
Chef”
26 พ.ย.
- เวรวันหยุด
27 พ.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมหารือการประชาสัมพันธวัตถุมงคล
ของมูลนิธิกรมหลวงประจักษฯ
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(กิจกรรมการกอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.00 น. - ประธานเปดการสัมมนา “ประชาสัมพันธชี้แจง
โครงการรับสมัครและคัดเลือกผูป ระกอบการ
เขารวมโครงการ” ภายใตโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP เชิงสรางสรรคและนวัตกรรมสู
AEC
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใช
จายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11/2560

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

25 พ.ย.
09.00 น.
18.00 น.
26 พ.ย.
27 พ.ย. 09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.

- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานเปดงาน “สันตพลนิทรรศ ประจําป
การศึกษา 2560”
- ประธานพิธีเปดงานบวงสรวงอนุสาวรียวรี ชนและ
ของดีเมืองน้ําโสม และรวมเปนเกียรติในการ
เดินแบบกิตติมศักดิ์ ผาไทย – ผาพื้นเมือง
- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ
- ประธานประชุมคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สวนทองถิ่น เขต 10
- ประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอคน
ทุกวัย ตามโครงการ 1 ตําบลซอม 1 ตําบลสราง
- ประธานประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณาและการ
จัดการขอรองเรียน

ทาเรือบานเดียม
ราน 89 Upper
Café&Restaurant
ชั้น 2 ซอย 5
ยูดีทาวน

อําเภอกุมภวาป
ท.ท.ท.สนง.อด.

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

มูลนิธิกรมหลวง
ประจักษฯ
ทองถิ่นจังหวัด

หองลาวแพน
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาค 4

หองประชุมสบายดี

คลังจังหวัด

ลานศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยสันตพล
ศูนยสันทนาการ
เทศบาลตําบลนางัว
อ.น้ําโสม

ปกครองจังหวัด

หองประชุมสบายดี

พัฒนาชุมชน

หองประชุมทองถิ่น
ชั้น 2 อาคาร 2
หองคําชะโนด

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุม
สนง.พัฒนาสังคม
หองประชุม ชั้น 7
อาคารอํานวยการฯ
โรงพยาบาลอุดรธานี

อําเภอน้ําโสม

อุตสาหกรรม
จังหวัด
พัฒนาสังคม
สาธารณสุข
จังหวัด

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
25 – 26
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
พ.ย.
(ท)
27 พ.ย. 08.00 น. - ประธานพิธีเปดอบรมมวลชนสัมพันธ
ประจําป 2561
- ตรวจอาวุธปนและวัตถุระเบิด
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

25 พ.ย. 19.00 น. - รวมเปนเกียรติในการเดินแบบกิตติมศักดิ์
ผาไทย – ผาพื้นเมือง งานบวงสรวงอนุสาวรีย
วีรชน และของดีเมืองน้ําโสม
26 พ.ย.
- วันหยุดราชการ
27 พ.ย. 09.30 น. - รวมประชุม ก.อบต.
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล บุหรี่ และการพนันในงานทุงศรีเมือง
อุดรธานี ประจําป 2560
25 – 26
พ.ย.
27 พ.ย.

อําเภอกุดจับ

กอ.รมน.

รอย อส.อ.กุดจับ

กอ.รมน.

ศูนยสันทนาการ
เทศบาลตําบลนางัว
อ.น้ําโสม

อําเภอน้ําโสม

หองคําชะโนด
หองปฏิบัติราชการ

ทองถิ่นจังหวัด
ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ไปราชการ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

