วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
1 มี.ค.

เวลา
เรื่อง
08.00 น. - รวมคณะ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย
ตรวจเยี่ยม โครงการรานธงฟาประชารัฐ
(คุณพอบัวผัน มุงมงคล) และพบกลุมเกษตรกร
ผูปลูกผักเกษตรอินทรีย
08.30 – - รวมคณะแมทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการ
09.00 น. ไทยนิยม ยั่งยืน
10.00 น. - ประธานเปดงานมะมวงแฟร (ของดีหนองวัวซอ)
ประจําป 2561

2 มี.ค.

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
บานหนองโสกดาว
หมู 13 ต.โนนสูง
อ.เมืองอุดรธานี

เจาของเรื่อง
พาณิชยจังหวัด

บานหนองโสกดาว
ม.5 ต.โนนสูง
อ.เมืองอุดรธานี
บริเวณสนามหนา
ที่วาการอําเภอ
หนองวัวซอ
วัดมัชฌิมาวาส
(พระอารามหลวง)
บริษัท โฮเคเบิ้ล

กอ.รมน.จว.อด.

19.30 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจําป 2561
08.00 น. - ออกอากาศสดรายการนานาสาระกับผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
หอประชุมทองใหญ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
“พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” ประจําป
2561
09.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
วัดปาบานตาด
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
10.30 น. - ประธานงานพระราชพิธีการสงมอบหนังสือ
หองอุดรดุษฎี
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน โรงแรมเจริญโฮเต็ล
เลมที่ 41
14.30 น. - ตอนรับและรวมประชุมหารือคณะกรรมการ
หองประชุมสบายดี
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี
18.30 น. - เดินแบบกิตติมศักดิ์ งานมหกรรมผาทอมือ
ลานทุงศรีเมือง
อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง : GMS FABRIC EXPO
อุดรธานี
2018

อําเภอหนองวัวซอ
พระพุทธศาสนา
ประชาสัมพันธ
สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18

สํานักงานจังหวัด
สโมสรไลออนส
ศรีประจักษ
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

1 มี.ค.
2 มี.ค.

19.30 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจําป 2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัด 1/2561
15.30 น. - ประธานประชุมหารือการเตรียมการจัดงาน
อีสานเอ็กโปร 2561

วัดโพธิสมภรณ

พระพุทธศาสนา

หองประชุม
สนง.ประกันสังคม
ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา

ประกันสังคม
รอง ผวจ.อด.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1 มี.ค.

2 มี.ค.

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

1 มี.ค.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

1 มี.ค.

2 มี.ค.

2 มี.ค.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

1 มี.ค.
2 มี.ค.

- เวรวันหยุด
09.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานกาชาดมะมวงแฟร
(ของดีหนองวัวซอ) ประจําป 2561
19.00 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา และพิธีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
09.00 น. - นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.มหาสารคาม ขอเขาสัมภาษณในประเด็นเรื่อง
วิธีแกปญหาการคามนุษยของจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานพิธีปดโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมหารือขอความชวยเหลือกรณี
บุกรุกที่ดิน รายนายสุภาพ ทศศิลา

บริเวณสนามหนา
ที่วาการอําเภอ
หนองวัวซอ
ศาลาจตุรมุข
พระมหาธาตุเจดีย
วัดปาบานคอ
หองปฏิบัติราชการ

อําเภอหนองวัวซอ

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองประชุม ผวจ.

ศอ.ปส.จ.อด.

พระพุทธศาสนา
ม.มหาสารคาม

สํานักงานจังหวัด

08.00 น. - รับคณะแมทัพภาคที่ 2 ตรวจเยีย่ มโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน
09.00 น. - ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีระดับตําบล

บ.หนองโสกดาว
ต.โนนสูง อ.เมืองฯ
อําเภอศรีธาตุ
อําเภอวังสามหมอ

กอ.รมน.จว.อด.

08.30 น. - รวมตอนรับ มทภ.2 เพื่อตรวจเยีย่ มโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน

บานหนองโสกดาว
ม.5 ต.โนนสูง
อ.เมืองอุดรธานี
สนามหนาที่วาการ
อําเภอหนองวัวซอ
วัดมัชฌิมาวาส

กอ.รมน.จว.อด.

09.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานกาชาดมะมวงแฟร
(ของดีหนองวัวซอ) ประจําป 2561
19.30 น. - รวมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล
วันมาฆบูชา ประจําป 2561
10.00 น. - กลาวรายงานพิธีปดโครงการคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
รุนที่ 4
- วันหยุดราชการ
07.30 น. - รวมพิธีถวายราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชานิ
ประจําป 2561
14.30 น. - รวมประชุมหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

กอ.รมน.จว.อด.

อําเภอหนองวัวซอ
พระพุทธศาสนา

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1

ศอ.ปส.จ.อด.

หอประชุมทองใหญ

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 18
อุดรธานี

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

