วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
7 ต.ค.

8 ต.ค.
9 ต.ค.

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
08.45 น. - รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายพาน
วัดปาบานตาด
ดอกบัว กราบสักการะพระอาจารยอินทรถวาย
และ พระอาจารยสดุ ใจ ในโอกาสมารับตําแหนง
ผวจ.อด.
11.00 น. - ตอนรับ พลเอก ประวิตร วงศสวุ รรณ รองนายก
บน.23 / บานพัก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รับรอง บน.23
+ รวมรับฟงบรรยายสรุปฯ+รับประทานอาหาร
13.09 น. - รวมทอดกฐินประทาน พระเจาหลานเธอ
วัดโนนสวาง
พระองคเจาอาทิตยาทรกิติคณ
ุ โปรดให
อ.หนองวัวซอ
พลเอก ประวิตร วงศสุวรรณ เปนผูแทนพระองค
ทอดถวายผาพระกฐิน
16.00 น. - เยี่ยมบานคนไฟไหม บานโนนสะอาด ต.เขือน้ํา
อําเภอบานผือ
05.30 น. - ประธานเปดงานเดินวิ่งการกุศล YEC Udonthani หนาพระตําหนัก
9 ตามรอยพอ
หนองประจักษ
09.00 – - ประธานประชุมเพื่อรับทราบผลงานและแนวทาง
หองประชุมพระยา
10.00 น. การปฏิบัติราชการที่สําคัญของสวนราชการ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หนวยงานองคกรตางๆ ในจังหวัดอุดรธานี
- งานสําคัญของสวนราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
10.00 – - ประธานประชุมเพื่อรับทราบผลงานและแนวทาง
หองประชุมพระยา
11.00 น. การปฏิบัติราชการที่สําคัญของสวนราชการ
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หนวยงานองคกรตางๆ ในจังหวัดอุดรธานี
- งานสําคัญของสวนราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14.00 น. - ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ
หองประชุมพระยา
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
พระวรราชาทินัดดามาตุ

7 ต.ค.
08.45 น.
15.00 น.
8 ต.ค.
13.30 น.
9 ต.ค.

09.00 น.
10.00 น.

- เวรวันหยุดราชการ
- รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดปาบานตาด
- รวมพิธีเททองหลอองคหลวงพอนาคทองคํา
วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บานผือ
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2560
(วัดโพธิ์ชัยศรี)
- รวมประชุมเพื่อรับทราบผลงานและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการทีส่ ําคัญของสวนราชการ/หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รวมประชุมเพื่อรับทราบผลงานและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการทีส่ ําคัญของสวนราชการ/หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา

กาชาดจังหวัด
YEC หอการคา
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

วัดปาบานตาด
วัดโพธิ์ชัยศรี
ต.บานผือ อ.บานผือ

พระพุทธศาสนา
วัดโพธิ์ชัยศรี

วัดโพธิ์ชัยศรี
ต.บานผือ อ.บานผือ
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

วัดโพธิ์ชัยศรี

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

7 ต.ค.
8 ต.ค.
9 ต.ค.

7 ต.ค.

8 ต.ค.
9 ต.ค.

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

14.00 น. - รวมตอนรับ แมทัพภาคที่ 2 และตรวจเยี่ยมการ
เตรียมการกอสรางพระเมรุมาศจําลอง
- ไปราชการ กทม.
09.00 น. - รวมพิธีมอบรางวัลประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุมจังหวัด
13.00 น. - ตอนรับ พลเอก ประวิตร วงศสวุ รรณ

ลานพิธีทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

กระทรวง
มหาดไทย

วัดโนนสวาง
อ.หนองวัวซอ
วัดโนนสวาง

พระพุทธศาสนา

มทบ.24
เรือนรับรอง
มทบ.24

กอ.รมน.จว.อด.

อาคาร 2 บก.ทบ.

กอ.รมน.
สวนรื่นฤดี

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

16.00 น. - รวมพิธีทอดจุลกฐิน พระเจาหลานเธอ
พระพุทธศาสนา
พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ
- วันหยุดราชการ
09.09 น. - ประธานมอบเตียงผูปวยในโครงการ Global
หองประชุม
สาธารณสุข
Grant 1642049
สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัด
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝายจัด
หองประชุม 6
วัฒนธรรมจังหวัด
นิทรรศการในพิธีถวายดอกไมจนั ทน
ชั้น 4 อาคาร 1
13.00 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี หองประชุม ชั้น 7
สาธารณสุข
วาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
โรงพยาบาลอุดรธานี
จังหวัด
15.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนงานพัฒนา
หองประชุม
พัฒนาสังคม
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
สนง.พัฒนาสังคม

7 ต.ค.

09.00 น. - รับ แมทัพภาคที่ 2
- รับ รองนายกรัฐมนตรี

8 ต.ค.
9 ต.ค.

- วันหยุดราชการ
14.00 น. - รวมประชุมงานดานการขาว และติดตาม
สถานการณบา นเมือง

นายนิติพัฒน ลีลาเลิศแลว
นายอําเภอกุมภวาป
รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

7–8
ต.ค.
9 ต.ค.

- เวรวันหยุดราชการ

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

7–8
ต.ค.
9 ต.ค.

- วันหยุดราชการ

- ปฏิบัติราชการปกติ

14.00 น. - รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

