วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
26 – 27
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
28 พ.ค. 09.00 น. - ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดอุดรธานีเขาพบเพื่อ
หองประชุม ผวจ.
ยุวชน
รายงานผลการเขารวมโครงการยุวชน
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย ประจําป 2561
10.00 น. - ประธานพิธีเปดงานเนื่องในวันความปลอดภัยใน
หองประชุมยุคลวิถี
สวัสดิการและ
ในการทํางานแหงชาติ (10 พฤษภาคม ของทุกป) ว.บริหารธุรกิจและ คุมครองแรงงาน
จังหวัดอุดรธานี
การทองเที่ยว
13.00 น. - รับมอบเงินสนับสนุนโครงการซอมสรางบาน
หองประชุม ผวจ.
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก)
13.30 น. - ประธานประชุมหารือการจัดทําจดหมายเหตุ
หองประชุมพระยา วัฒนธรรมจังหวัด
เฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ของจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - ประธานฝายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย
วัดมัชฌิมาวาส
พระพุทธศาสนา
พระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
26 พ.ค. 16.30 น. - ประธานเปดงานการประกวดมิสแกรนดอุดรธานี
อํานาจเจริญ ยโสธร 2018

27 พ.ค. 05.00 น. - ประธานปลอยตัวการแขงขันวิ่งมาราธอน
“อุดรธานีอาลฟมาราธอน 2018”
19.00 น. - ประธานกลาวเปดงานประกวดมิสเตอรสตาร
อีสานเหนือ 5 จังหวัด
28 พ.ค. 14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดอัจฉริยะ
15.00 น. - ประธานประชุมแกไขปญหาการทิ้งงานการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร (งบป 59) จังหวัดอุดรธานี
นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

บุญถาวรอุดรธานี

กองประกวด
มิสแกรนด
อุดรธานี
อํานาจเจริญ
ยโสธร 2018
จุดปลอยตัว (Start) มูลนิธิโรงพยาบาล
บริเวณทุงศรีเมือง
เทศบาลนคร
อุดรธานีฮอลล
โรงเรียนพัฒนา
เซ็นทรัลพลาซา
อาชีพอุดรธานี
หองประชุม 2
เกษตรและ
ชั้น 2 อาคาร 1
สหกรณจังหวัด
หองปฏิบัติราชการ
เกษตรจังหวัด

26 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
27 พ.ค. 05.00 น. - รวมเปนเกียรติการปลอยตัวนักฬาวิ่งมาราธอน
ทุงศรีเมืองอุดรธานี
“อุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2018”
28 พ.ค. 09.30 น. - ประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
หองประชุมสบายดี
ครั้งที่ 5/2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
หองประชุม
ประจําจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานยุติธรรม
15.00 น. - ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเดน
หองประชุม สนง.
จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมจังหวัด
16.00 น. - รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
วัดมัชฌิมาวาส
แด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มูลนิธิเทศบาล
นครอุดรธานี
ทองถิ่นจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
พัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนา

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
26 – 27
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
พ.ค.
(ท)
28 พ.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

26 พ.ค. 07.00 น. - ตอนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม
ยั่งยืน
09.30 น. - ตรวจติดตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน รวมกับ
คณะอนุกรรมการจัดโครงการสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
27 พ.ค. 05.00 น. - รวมเปนเกียรติปลอยตัวนักฬาวิ่งมาราธอน
“อุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2018”
09.30 น. - ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมกับคณะ
อนุกรรมการจัดโครงการสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
28 พ.ค. 09.30 น. - รวมประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5/2561
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2561

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

26 – 27
พ.ค.
28 พ.ค.

ทาอากาศยาน
อุดรธานี

ปกครองจังหวัด

ศาลาประชาคม
บานแดง ม. 1
ต.บานแดง
อ.พิบูลยรักษ
ทุงศรีเมืองอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

โรงเรียนบานเทื่อม
ม.11 ต.เขือน้ํา
อ.บานผือ
หองประชุมสบายดี
สํานักงานยุติธรรม

มูลนิธิเทศบาล
นครอุดรธานี
ปกครองจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ลาพักผอน
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

