วาระงานผูบริหาร
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
10 มี.ค.

เวลา
18.00 น.

11 มี.ค. 14.50 น.

19.00 น.
12 มี.ค. 08.00 น.
15.30 น.
รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เรื่อง
- ตรวจราชการในพื้นที่
- รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรมอาสารักษาดินแดน
(อส.) กองพันนเรศวรอุดรธานี
- รับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เสด็จเปนประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพมงคลนายก (สิงห อินฺทปฺโญ)
- ประธานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหวาง
นางสาวกัญญามณี วิไลงาม และ
นายธีระชัย โพธิกําจร
- ตอนรับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายประกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เดินทางเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ประธานประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ป 2561

เจาของเรื่อง

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
ทาอากาศยานทหาร
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ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
พระพุทธศาสนา

หองอุดรธานีฮอลล
โรงแรมเซนทารา
หอง วี 1 บี
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

วัดนิโรธพิมพาราม
บานจําปา
ต.หนองนาคํา
วัดโพธิสมภรณ

พระพุทธศาสนา

เมรุชั่วคราว
วัดโพธิสมภรณ
หองประชุม 6
อาคาร 1 ชั้น 4
หองประชุม ผวจ.

วัดโพธิสมภรณ

สํานักงานจังหวัด

10 มี.ค. 12.00 น. - รวมฟงธรรมเทศนา โดยพระราชสิทธาจารย
วิ.(หลวงปูทองใบ ปภสฺสโร)
14.00 น. - รวมพิธีเชิญสรีระสังขาร พระเทพมงคลนายก
(สิงห อินฺทปฺโญ) จากศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ขึ้นสูเมรุชั่วคราว วัดโพธิสมภรณ
11 มี.ค. 16.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก
(สิงห อินฺทปฺโญ)
12 มี.ค. 13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน
ตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2561
15.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่

10 มี.ค. 09.00 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับประธานพิธีเปด
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กล
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
14.00 น. - ประธานพิธีบําเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
พระเดชพระคุณฯ พระเทพมงคลนายก
(สิงห อินฺทปฺโญ)
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรมอาสารักษาดินแดน
(อส.) กองพันนเรศวร
11 มี.ค. 10.45 น. - รวมการแขงขันกอลฟการกุศล “CU Charity
Golf 2018”
14.50 น. - รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
12 มี.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีสวดมนต “บันลือธรรม”

วัดโพธิสมภรณ

วัฒนธรรมจังหวัด
สหกรณจังหวัด

หองทุงศรีเมือง
โรงแรมเซนทารา

ขนสงจังหวัด

เมรุชั่วคราว
วัดโพธิสมภรณ

พระพุทธศาสนา

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
สนามกอลฟ
พานอรามา อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
วัดโพธิสมภรณ

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
สมาคมศิษยเกา
จุฬา

หอบันลือธรรม
วัดนิโรธพิมพาราม
บ.จําปา
ต.หนองนาคํา

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
10 – 11
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มี.ค.
(ท)
12 มี.ค. 09.00 น. - ประชุม VCC รับมอบนโยบายกับแมทัพภาคที่ 2
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

10 มี.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - รวมงานชมรมกองพันนเรศวร

11 มี.ค. 14.00 น. - เวรวันหยุดราชการ
- รวมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
- รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลนายก
12 มี.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

10 มี.ค.
- วันหยุดราชการ
11 มี.ค. 10.00 น. - รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลนายก
(สิงห อินฺทปฺโญ)
12 มี.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

กองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จว.อด.

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร

กองบิน 23

พระพุทธศาสนา

วัดโพธิสมภรณ

วัดโพธิสมภรณ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

