วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
28 - 29
เม.ย.

เวลา

เรื่อง
- รวมกิจกรรม “ผูกเสี่ยว ผูกขวัญ ผูกสัมพันธ
เมืองอุบล-เมืองอุดร” ศึกษาดูงานเพื่อเชื่อม
สัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผูประกอบการ
30 เม.ย. 10.30 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตรครบรอบการกอตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี ปที่ 20

28 – 29
เม.ย.
30 เม.ย.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เจาของเรื่อง
สภาอุตสาหกรรม

สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
บานชัยพร ต.โนนสูง

สวท.อุดรธานี

ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด

ลานกิจกรรมหนา
ลิฟทแกว ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา
วัดโพธิสมภรณ

ทองเที่ยวและกีฬา

ลานบวงสรวง
วังนาคิน คําชะโนด
หนองศรีเจริญ
ต.บานธาตุ
หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด

สวท.อุดรธานี

สวท.อุดรธานี

หองประชุม
สนง.ยุติธรรมจังหวัด

ยุติธรรมจังหวัด

-

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
จังหวัดอุบลราชธานี

- ศึกษาดูงาน-แลกเปลีย่ นความรูด า นการพัฒนา
เศรษฐกิจ ระหวางภาครัฐและเอกชนตามโครงการ
“ผูกเสี่ยว ผูกขวัญ ผูกสัมพันธ เมืองอุบล-อุดร”
- ไปราชการกรุงเทพมหานคร

- เวรวันหยุดราชการ
15.15 น. - กลาวตอนรับและรวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน
เสวนาโครงการสงเสริมการคาผานแดนและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
16.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจา
สิริกิตติ์ ในรัชกาลที่ 9
- เวรวันหยุดราชการ
29 เม.ย.
09.09 น. - ประธานเปดงานบวงสรวงเจาปูศรีสุทโธ
28 เม.ย.

11.30 น. - ประธานพิธีเปดงานประเพณีบุญบั้งไฟบานธาตุ
สืบสานตํานานมาคําไหล จังหวัดอุดรธานี
 หาเอดส
30 เม.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการยุติปญ
จังหวัดอุดรธานี และมอบประกาศเกียรติคุณแก
บุคคล/หนวยงานที่มผี ลงานดีเดนดานเอดส
10.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีทําบุญครบรอบการกอตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
อุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
28 – 29
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
เม.ย.
(ท)
30 เม.ย.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

พระพุทธศาสนา

อําเภอเพ็ญ
สาธารณสุข
จังหวัด

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

28 เม.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
08.45 น. - ตอนรับคณะสภานิติบัญญัติแหงชาติ
10.00 น. - รวมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.)
แหงชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

14.00 น. - รวมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.)
แหงชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
29 เม.ย
- เวรวันหยุดราชการ
15.00 น. - ประธานพิธีเปดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
หลวงปูก่ํา
30 เม.ย. 09.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีทําบุญตักบาตรครบรอบการ
กอตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี ปที่ 20
09.00 น. - หารือเรื่อง เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวระหวาง
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนและกลุม จังหวัด
ภาคอีสานตอนบน รวมกับ ผอ.ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง และผูเกี่ยวของ
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานจังหวัด
อุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมเรื่อง การจัดทําจดหมายเหตุ
เฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561
14.30 น. - ประธานพิจารณาตัดสินทหารกองเกิน
ถูกเขาประจําการรองขอความเปนธรรม
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
บานน้ําพน ม.8
ต.น้ําพน
อ.หนองวัวซอ
บานหัวขัว ม.2
ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ

ปกครองจังหวัด

วัดมัชฌิมาวาส
บ.ดอนคง ต.อุมจาน
สวท.อุดรธานี
บ.ชัยพร ถ.มิตรภาพ
ต.โนนสูง
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

อําเภอประจักษ
ศิลปาคม
สวท.อุดรธานี

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

หองดลยา
โรงแรมอุดรโฮเต็ล

พัฒนาชุมชน

หองคําชะโนด

วัฒนธรรมจังหวัด

หองประชุม
สนง.ยุติธรรมจังหวัด
หองปฏิบัติราชการ
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ยุติธรรมจังหวัด

28 – 29
- วันหยุดราชการ
เม.ย.
30 เม.ย. 09.00 น. - รวมหารือการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
หองประชุมพระยา
ระหวางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน และ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
กลุมจังหวัดภาคอีสานตอนบน
10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
หองปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติราชการของขาราชการสํานักงานจังหวัด หัวหนาสํานักงาน
อุดรธานี ประจําป 2561
จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการการจัดทํารายละเอียด
หองประชุมพระยา
คุณลักษณะเฉพาะโครงการกระตุนเศรษฐกิจ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(ESAN EXPO 2018)

สัสดีจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

