วาระงานผูบริหาร
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
23 ธ.ค.

เวลา
เรื่อง
15.00 น. - เชิญผาไตรพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แกศพ พันเอก สมคิด ศรีสังคม
19.00 น. - ประธานงานพิธีมงคลสมรส ระหวาง
นางสาวคคนางค จันทรทิพย
(บุตรสาวศึกษาธิการจังหวัด) และ นายกรกฤต
โฆษิตวงศสกุล
20.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีมงคลสมรส ระหวาง
พญ.พาวสุ ศรีธนาดล และ ทพ.ธีระพล สูงแข็ง
24 ธ.ค. 09.00 น. - ประธานเปดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี
และบรรยายพิเศษในหัวขอ เรื่อง การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี
25 ธ.ค. 09.00 น. - ประธานเปดการอบรมปฏิบัติการ Smart PR
Udonthani รุนที่ 2 ตามโครงการประชาสัมพันธ
เผยแพรและสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
09.30 น. - ประธานพิธีเปดงานนมัสการหลวงปูพิบูลย
ประเพณีโคมลมลายฟาผามัดหมีย่ อมครามและ
กิ่งกาชาด อ.พิบูลยรักษ ประจําป พ.ศ. 2560
14.00 น. - บันทึกเทปรายการ Variety is Thd Spice of life
16.00 น. - บันทึกเทปรายการ เจาะสถานการณ
23 - 24
- วันหยุดราชการ
ธ.ค.
25 ธ.ค. 08.00 น. - ออกหนวยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
13.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี
จังหวัดอุดรธานี

สถานที่
วัดทิพยรัฐนิมิตร
(บานจิก)

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

หองทุงศรีเมือง
แกรนด บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ศาลา 39
ศาลเจาปู – ยา
อุดรธานี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

สนามหนาที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ

พัฒนาสังคม
ประชาสัมพันธ

อําเภอพิบูลยรักษ

หองปฏิบัติราชการ
บริษัท โฮมเคเบิล้
อําเภอบานผือ
หองประชุม สนง.
พัฒนาสังคม

กาชาดจังหวัด
พัฒนาสังคม

ลานเตนแอโรบิค
หนา ปภ.ทน.อด.
หอประชุมทองใหญ

ม.ราชภัฏอุดรธานี

23 ธ.ค.
24 ธ.ค.
25 ธ.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
06.30 น. - ประธานเปดโครงการ “วิ่งดวยกัน”

09.00 น. - ประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการ
เกษตรและแหลงน้ํา)
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล
หองประชุมคลัง
เขารับรางวัล “ศิลปาคม” สาขาสงเสริมการพัฒนา
จังหวัด
ดานเศรษฐกิจ
11.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล
หองประชุม 2
เขารับรางวัล “ศิลปาคม” (สาขาเกษตรฯ)
ชั้น 2 อาคาร 1
14.30 น. - ประธานประชุมอนุกรรมการบริหารโครงการ
หองประชุม
สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดย
สํานักงานสหกรณ
สถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด
จังหวัด
15.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานดําเนินการจัดตลาดนัด หองประชุมสหกรณ
ขาวเปลือก ครั้งที่ 3/2560
การเกษตรเมือง
หนองหาน จํากัด

ทองถิ่นจังหวัด
คลังจังหวัด
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สหกรณจังหวัด
พาณิชยจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูว าราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 ธ.ค.

24 ธ.ค.

25 ธ.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมมอบผาหมกันหนาวตามโครงการ “หมรัก
มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
- เวรวันหยุดราชการ
05.00 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันวิ่งภูฝอยลม
มินิ-ฮาลฟมาราธอน
09.30 น. - ประธานพิธีเปดงาน “หนาวนี้ทภี่ ูฝอยลม”
ประจําป พ.ศ. 2560
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล
เขารับรางวัล “ศิลปาคม”
11.00 น. - ประธานเปดโครงการเสริมสรางสังคมและเพื่อ
ขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี
14.00 น. - ประธานประชุมอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัดอุดรธานี

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
23 – 24
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ธ.ค.
(ท)
25 ธ.ค. 08.00 น. - ฝกอบรมขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

23 – 24
- วันหยุดราชการ
ธ.ค.
25 ธ.ค. 09.30 น. - รวมประชุมพิจารณาชื่อบุคคลเขารับรางวัล
“ศิลปาคม” เนื่องในงานฉลองการกอตั้งเมือง
อุดรธานี ครบ 125 ป
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุม
สมัชชาสตรีจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด ครั้งที่ 12/2560
14.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานดําเนินการจัดตลาดนัด
ขาวเปลือกจังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมพิธีเปดงานโฮมพาแลงแสงสีเสียง
“งานนมัสการหลวงปูพิบลู ย ประเพณีโคมลม
ลอยฟา” ฯ

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

23 – 24
- วันหยุดราชการ
ธ.ค.
25 ธ.ค. 08.30 น. - รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางานศูนยดํารงธรรม ในการขับเคลื่อน
ภารกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

สนามหนาเทศบาล
ตําบลแสงสวาง
อ.หนองแสง

ปภ.

ภูฝอยลม
สนง.พื้นที่อนุรักษ
อ.หนองแสง
ที่ 10 อุดรธานี
สวนรวมพรรณไมปา สนง.พื้นทีอ่ นุรักษ
60 พรรษา ฯ
ที่ 10 อุดรธานี
ภูฝอยลม
หองปฏิบัติราชการ ปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัด
โรงเรียนหนองนาคํา
สวัสดิการฯ
ม.1 ต.หนองนาคํา
หอประชุมสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

ยุติธรรมจังหวัด

บานโคกลาม ม.3
ต.กุดหมากไฟ

กอ.รมน.จว.อด.

หองปฏิบัติราชการ

ปกครองจังหวัด

หองประชุม
สนง.พัฒนาสังคม
สนง.ยุติธรรม

พัฒนาสังคม

หองประชุมสหกรณ
การเกษตรเมือง
หนองหาน จํากัด
สนามหนาที่วาการ
อําเภอพิบูลยรักษ

พาณิชยจังหวัด

โรงแรมอะเดรียติค
พาเลซ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ยุติธรรม

อําเภอพิบูลยรักษ

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

