วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
17 มี.ค.

เวลา

เรื่อง
- รับมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนและ
ติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย
18 มี.ค. 09.00 น. - ประธานการจัดงานวันทองถิ่นไทย
ประจําป 2561
19 มี.ค. 18.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ 34

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หนาศาลากลาง
สนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นาน

เจาของเรื่อง

ทองถิ่นจังหวัด
กกท.

17 มี.ค. 12.00 น. - รวมพิธีอัญเชิญพระปทุมมุตระประดิษฐาน
บนหลังคาโบสถศาลาบันลือธรรม
18 มี.ค. 09.00 น. - รวมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันทองถิ่นไทย
10.00 น. - พิธีปลอยขบวนหนวยเฉพาะกิจพิชิตขยะ
เนื่องในวันทองถิ่นไทย
12.00 น. - เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและรวมงานสานสัมพันธพี่นอง
ทองถิ่นอุดรธานี
19 มี.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเงิน
การคลัง การเบิกจายเงินและการพัสดุ สําหรับ
ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา
จังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2561

วัดนิโรธพิมพาราม
(สาขาวัดนาหลวง)
ต.นาดี
ลานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5
หนาศาลากลาง
บริเวณถนนอธิบดี
หนาศาลากลาง
ศูนยการคา 168
แพลตินั่มอุดรธานี

พระพุทธศาสนา

หองฟาหลวง 1
โรงแรมนภาลัย

ทองถิน่ จังหวัด

หองประชุมสบายดี

พัฒนาชุมชน

ทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

17 มี.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - รวมเปนเกียรติและมอบทุนอุปการะเด็กและของใช
ที่จําเปนสําหรับเด็ก
17.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการผาปามหากุศลคนพิการ
18.30 น. - รวมพิธีเปด บริษัท อุดรคุณธรรม (2015) จํากัด

18 มี.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
08.40 น. - รวมพิธีถวายสักการะวันทองถิ่นไทย

10.00 น. - รวมพิธีเปดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ปลอยขบวนหนวยเฉพาะกิจพิชติ ขยะ
12.00 น. - เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน อปท.และรวมงาน
สานสัมพันธพี่นองทองถิ่นไทย
19 มี.ค. 10.00 น. - ประชุมสวนเกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีและคณะ
10.00 น. - ประธานประชุมการดําเนินงานโครงการประชาชน
จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
สวนราชการที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณศาลากลา
จังหวัดอุดรธานี
14.30 น. - ประธานพิธีปดและมอบวุฒิบัตรแกผูผานการฝก
อบรมหลักสูตรกองรอยอาสาจราจรหญิง
15.30 น. - ประธานตรวจติดตามความพรอมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่อําเภอพิบูลยรักษ
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
17 – 18
- วันหยุดราชการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มี.ค.
(ท)
19 มี.ค. 09.30 น. - รวมโครงการเสริมสรางความรักความสามัคคี
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

17 มี.ค.
18 มี.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
07.30 น. - รวมงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2561
10.00 น.

19 มี.ค. 07.30 น.
10.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
15.30 น.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ม.5 ต.สะแบง
สมาคมรวมใจคน
พิการ จ.อุดรธานี
กม.15
ต.นิคมสงเคราะห
ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
ถนนอธิบดี
หนาศาลากลาง
ศูนยการคา 168
แพลตินั่ม
หองประชุม 1
บก.มทบ.24
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองคําชะโนด

พัฒนาชุมชน
สมาคมรวมใจ
คนพิการ
บ.อุดรคุณธรรม
ทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
มทบ.24
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ชั้น 4
สภ.เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบานหนอง
บัวสะอาด ม.6

ตํารวจภูธรจังหวัด

อําเภอน้ําโสม
อําเภอนายูง

กอ.รมน.จว.อด.

ลานบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หนาศาลากลาง
- ประธานถวายองคผาปามหากุศลของสมาคม
สมาคมรวมใจคน
รวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี
พิการจังหวัด
อุดรธานี
- รวมตอนรับ รองอธิบดีกรมการปกครอง
ทาอากาศยาน
(นายชํานาญวิทย เตรัตน)
อุดรธานี
- รวมประชุมการดําเนินโครงการประชาชนจิตอาสา หองประชุมพระยา
“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
- รวมพิธีเปดโครงการสัมมนาการจัดทําโครงการเพิ่ม โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานให
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ประจําป 2561
- รวมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
หองคําชะโนด
สวนราชการที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
- ตรวจพื้นที่ออกหนวยจังหวัดเคลือ่ นที่
อําเภอพิบูลยรักษ

ปกครองจังหวัด

ทองถิ่นจังหวัด
สมาคมฯ
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

17 – 18
- วันหยุดราชการ
มี.ค.
19 มี.ค. 13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
สวนราชการที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.)

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

พัฒนาชุมชน

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

