วาระงานผูบริหาร
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
17 ก.พ. 09.00 น. - ใหสัมภาษณทางโทรศัพท ทีมมูลนิธิปดทอง
หลังพระฯ ประเด็น ภาพรวมยุทธศาสตร 125 ป
จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬาเทควันโดโอเพน
ชิงแชมปภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
11.30 น. - เยี่ยมคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
ด.ช.แดคแลน บุญทวี 15 ม.12 ต.บานกอง
- ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.เทพภูเงิน
19.30 น. - เยี่ยมชมบูธแหลงประวัติศาสตรโฮจิมินห และ
เยี่ยมชมการแสดงหุนกระบอกน้าํ ของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
20.00 น.
18 ก.พ. 05.45 น.

16.00 น.
19 ก.พ. 09.00 น.
09.45 น.
13.30 น.
15.40 น.
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
สัมภาษณสดทาง
โทรศัพท

เจาของเรื่อง
ทีมงาน นสพ.
อีสานบานเฮา

อาคาร
เอนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
อําเภอนายูง

กกท.จ.อด.

อําเภอน้ําโสม

กาชาดจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สมาคมชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม

บริเวณจัดงาน
โซน 3
วัฒนธรรมเวียดนาม
- รวมเปนเกียรติเดินแบบชุดวัฒนธรรมเวียดนาม
เวทีโซนเวียดนาม
สมาคมชาวไทย
ในงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ป 2561
ถ.ประจักษศลิ ปาคม เชื้อสายเวียดนาม
- ประธานพิธีเปดการแขงขันบานเชียงมาราธอน
พิพิธภัณฑสถาน การทองเที่ยวแหง
2018 “วิ่งเพื่อมรดกโลก” Ban Chinag
แหงชาติบานเชียง
ประเทศไทย
Marathon 2018 “World Heritage Run”
ต.บานเชียง
สํานักงานอุดรธานี
- ตรวจเยี่ยม รร.เลิงถอนโนนสมบูรณ
อ.วังสามหมอ
สํานักงานจังหวัด
- บันทึกเทปรายการเดินหนาประเทศไทย งาน GMS
ตลาดผานาขา
สํานักงานจังหวัด
- รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทาอากาศยานทหาร สํานักงานจังหวัด
สยามบรมราชกุมารี
กองบิน 23
- รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียน ตชด.
สํานักงานจังหวัด
สยามบรมราชกุมารี
บานเทพภูเงิน
อําเภอน้ําโสม
- รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียนเลิงถอน
สํานักงานจังหวัด
สยามบรมราชกุมารี
โนนสมบูรณ
อ.วังสามหมอ
- สงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทาอากาศยานทหาร สํานักงานจังหวัด
สยามบรมราชกุมารี
กองบิน 23
-

17 ก.พ.
18 ก.พ.

- เวรวันหยุด
- เวรวันหยุด
05.45 น. - รวมพิธีเปดการแขงขันบานเชียงมาราธอน 2018
“วิ่งเพื่อมรดกโลก” Ban Chinag Marathon
2018 “World Heritage Run”
19 ก.พ. 13.25 น. - เฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
15.05 น. - เฝารับ-สงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง
ต.บานเชียง
สนาม ฮ.ชั่วคราว
ทต.หนองหญาไซ
อ.วังสามหมอ
สนาม ฮ.ชั่วคราว
ทต.หนองหญาไซ
อ.วังสามหมอ

การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
สํานักงานอุดรธานี
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

17 – 18
- วันหยุดราชการ
ก.พ.
19 ก.พ. 09.30 น. - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
12.45 น. - สงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
17 – 18
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.พ.
(ท)
19 ก.พ.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สนาม ฮ.ชั่วคราว
ลานมันรุงผล
อ.น้ําโสม
สนาม ฮ.ชั่วคราว
ลานมันรุงผล
อ.น้ําโสม

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

17 – 18
- วันหยุดราชการ
ก.พ.
19 ก.พ. 07.30 น. - รวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทาอากาศยานทหาร
สยามบรมราชกุมารี
กองบิน 23
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการปลูกฝงสํานึกรักสามัคคี
โรงเรียนวิวัฒน
และเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ประจําป พลเมือง มทบ.24
2561
13.30 น. - วิทยากรถายทอดความรูการขับเคลื่อนการพัฒนา
หอประชุมอําเภอ
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
บานดุง
อําเภอ/ระดับตําบล
17 – 18
- วันหยุดราชการ
ก.พ.
19 ก.พ. 10.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการปลูกฝงสํานึกรัก
สามัคคีและเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
ประจําป 2561
15.30 น. - รวมประชุมการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป พ.ศ. 2561

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

โรงเรียนวิวัฒน
พลเมือง มทบ.24

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

