วาระงานผูบริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
06.00 น. - ประธานเชิญคนโทน้ําศักดิ์สิทธิ์จากวัดมัชฌิมาวาส
มายังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
06.09 น. - รวมปลอยขบวนพิธีเชิญคนโทน้ําจากจังหวัดไปเก็บรักษา
ไวที่กระทรวงมหาดไทย
15.00 น. - รวมขบวนพิธีเชิญคนโทน้ําจากจังหวัดไปเก็บรักษาไวที่
กระทรวงมหาดไทย
16.30 น. - เดินทางถึงกระทรวงมหาดไทย
- รวมพิธีอัญเชิญคนโทน้ําอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บรักษา
ไวที่กระทรวงมหาดไทย
18.30 น. - ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รวมซักซอมการเดินริ้ว
ขบวนเชิญคนโทน้ําอภิเษกและวันทยาหัตถ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
06.00 น. - รวมพิธเี ชิญคนโทน้ําศักดิส์ ิทธิ์จากวัดมัชฌิมาวาส
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
มายังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับประธานเปดโครงการ
อบรม “อาสาสมัครผูชวยนายตรวจชั่งตวงวัดประจํา
ตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด)”
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและ
รองทุกขของ อบต.
13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับรณรงค
งดเหลาเขาพรรษา” ประจําป 2562
14.00 น. - ประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ตกปลาที่หองหาน (ทะเลบัวแดง) อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี
นายวันชัย จันทรพร
06.00 น. - รวมพิธเี ชิญคนโทน้ําศักดิส์ ิทธิ์จากวัดมัชฌิมาวาส
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
มายังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย
10.30 น. - รวมประชุมรับทราบนโยบายในพิธีเปดศูนยอํานวยการ
ปองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
ผานระบบวีดีทัศนทางไกล
11.00 น. - ประธานเปดการฝกซอมแผนสาธารณภัย
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี (กชภจ.)
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคและรวมงานเลี้ยงสืบสานประเพณี
สงกรานต
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

12 มี.ค.- - เขารับการฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
30 เม.ย. “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 3/62

สถานที่
วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
ศาลากลางจังหวัด

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

โรงกษาปณ (รังสิต)

สํานักงานจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานจังหวัด

บริเวณถนนอัษฎางค
หนาอาคารศาลาวาการ
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวง
มหาดไทย

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
หองแกรนด
ประจักษตรา
โรงแรมประจักษตรา
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมทองถิ่น
ชั้น 2 อาคาร 2
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองพระพุทธบาทบัวบก

ทองถิ่นจังหวัด

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
หอง POC

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

สนง.ชั่งตวงวัด
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

กกท.อด.
ประมงจังหวัด

สาธารณสุขจังหวัด
ปภ.

ลานโรงแรมเจริญโฮเต็ล สาธารณสุขจังหวัด
หองประชุม ปภ.
ปภ.
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร

พื้นที่กองพันฝก
สวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค

กระทรวง
มหาดไทย

พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ

06.00 น. - รวมพิธีเชิญคนโทน้ําศักดิส์ ิทธิ์จากวัดมัชฌิมาวาส
มายังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมพิจารณาแกไขปญหาความตองการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2562
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคและรวมงานเลี้ยงสืบสานประเพณี
สงกรานต

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

06.00 น. - รวมพิธีเชิญคนโทน้ําศักดิส์ ิทธิ์จากวัดมัชฌิมาวาส
มายังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
06.09 น. - รวมขบวนพิธีเชิญคนโทน้ําจากจังหวัดไปเก็บรักษา
ไวที่กระทรวงมหาดไทย
15.00 น. - รวมขบวนพิธีเชิญคนโทน้ําจากจังหวัดไปเก็บรักษาไวที่
กระทรวงมหาดไทย
16.30 น. - เดินทางถึงกระทรวงมหาดไทย
- รวมพิธีอัญเชิญคนโทน้ําอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บรักษา
ไวที่กระทรวงมหาดไทย
18.30 น. - รวมซักซอมการเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ําอภิเษก
และวันทยาหัตถ

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
ศาลาวัดราษฎร
สามัคคีธรรม ม.5, 8
ต.บานโปรง อ.ศรีธาตุ
หองประชุมสํานักงาน
ปภ.
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

สํานักงานจังหวัด

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
ศาลากลางจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

โรงกษาปณ (รังสิต)

สํานักงานจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานจังหวัด

บริเวณถนนอัษฎางค
หนาอาคารศาลาวาการ
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวง
มหาดไทย

ปกครองจังหวัด
ปภ.
ชมรม อส.
กองพันนเรศวร

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

