วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

รองผูวาราชการจังหวัด

วัน
เวลา
เรื่อง
29 พ.ค. 06.30 น. - ประธานทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชาโลก ประจําป พ.ศ. 2561 “วันอังคาร
สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
09.00 น. - ประธานงานประเพณีทองถิ่น สัตยาธิษฐาน
สืบสานประเพณีไหวสา พระธาตุโพนทอง
ประจําป 2561
11.30 น. - ประธานพิธีอัญเชิญพระรูปพระกุมารสิทธัตถะ
พระมหาบุรุษ (พระพุทธเจานอย) ประดิษฐานบน
ดอกบัว ณ สังเวชนียสถานจําลองสถานที่ประสูติ
19.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติฯ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค และพิธีเวียนเทียนเนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจําป พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 08.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนา
กลุมงานที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีเปดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชนและเครือขายครูและเสนทางปลอยขบวน
รถแหเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561
09.30 น. - ประธานประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดอุดรธานี ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561
09.30 น. - ประธานมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดภาพถาย
“สงกรานตอุดร ปลอดภัยใสใจวัฒนธรรม” ในการ
รณรงคการสวมใสผาไทยในชวงเทศกาลสงกรานต
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
13.30 น. - ตอนรับ นายเลีย่ ว จวิ้นยหวิน (Mr.Liao Junyun)
กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจํา
ประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแกน ในโอกาส
เดินทางมารับตําแหนงใหม
13.30 น. - ประธานประชุมหารือเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ตอนรับ ฯพณฯ พอลโรบิลลิอารด เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
19.00 น. - ประธานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี และรวม
สังเกตการณในเวทีที่ 4 สรางรับรูปรับความคิด
(Mindset) เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนา
รูเทาทันเทคโนโลยี รวมกันแกไขปญหายาเสพติด

-

สถานที่
ถ.เทศา
หนองประจักษ

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา

บริเวณพระธาตุ
โพนทอง
ถ.อุดร-สกล
วัดนิโรธพิมพาราม
บ.จําปา
ต.หนองนาคํา
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง

เทศบาลตําบล
หนองบัว
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองประชุมที่วาการ
อําเภอเมืองอุดรธานี

สาธารณสุข
จังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

วัฒนธรรมจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

บานเชียงกรม ม.8
ต.นามวง
อ.ประจักษศลิ ปาคม

ปกครองจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

29 พ.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญใสบาตรพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจําป พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนากลุมงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจําเดือนพฤษภาคม
09.00 น. - ประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “โครงการ
พัฒนาและสงเสริมพื้นที่ปลูกครามสู GAP และ
ORGANIC เพื่อผลิตสีครามดวยงานวิจัยสู
อุตสาหกรรมอื่นๆ
09.00 น. - ประธานเปดอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจําป 2561 รุนที่ 1
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงาน
15.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบตั ิการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
17.40 น. - ประธานเปดกิจกรรม “Open House” พรอมชม
ภาพยนตร เรื่อง ตุดตูกูชาติ”
29 พ.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
19.00 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา
30 พ.ค. 13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2

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

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

29 พ.ค.
30 พ.ค.

ถ.เทศา
หนองประจักษ
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

พระพุทธศาสนา

หองฟาหลวง 5
โรงแรมนภาลัย

ม.เทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต
สกลนคร

หองฟาหลวง 1
โรงแรมนภาลัย

ทองถิ่นจังหวัด

ปกครองจังหวัด

หอประชุมทองใหญ สํานักงานจังหวัด
หองประชุม
แรงงานจังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
หองประชุม
แรงงานจังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
เมเจอรซีนีเพล็กซ เมเจอรซีนีเพล็กซ
สาขาเซ็นทรัยอุดรฯ สาขาเซ็นทรัยอุดร
ถ.เทศา
หนองประจักษ
วัดมัชฌิมาวาส

พระพุทธศาสนา

หองประชุม 1
กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่ 2
คายสุรนารี จ.นม.

กองทัพภาคที่ 2

ถ.เทศา
หนองประจักษ
วัดโพธิสมภรณ
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

29 พ.ค 06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
30 พ.ค.
ประจําป พ.ศ. 2561
18.30 น. - รวมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป 2561
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอ ประจําเดือนพฤษภาคม
2561
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวน
ราชการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
14.00 น. - ประธานประชุม กบร.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
1/2561
17.00 น. - รวมกิจกรรม“Open House” พรอมชม
ภาพยนตร เรื่อง ตุดตูกูชาติ”
29 พ.ค
- วันหยุดราชการ
30 พ.ค. 08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอ ประจําเดือนพฤษภาคม
2561
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวน
ราชการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
14.00 น. - รวมประชุม กบร.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561

พระพุทธศาสนา
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา ปกครองจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
เมเจอรซีนีเพล็กซ เมเจอรซีนีเพล็กซ
สาขาเซ็นทรัยอุดรฯ สาขาเซ็นทรัยอุดร
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

