วาระงานผูบริหาร
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
1 ธ.ค.

2 ธ.ค.

3 ธ.ค.

เวลา
เรื่อง
สถานที่
07.39 น. - ประธานพิธีสงฆและพิธีบวงสรวง งานประจําป
ศาลหลักเมือง
ทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
10.00 น. - ประธานเปดกรวยกระทงดอกไม กลาวถวาย
หอประชุม
ราชสดุดี และรวมเปนสักขีพยานพิธีมอบเสื้อ
อเนกประสงค
พระราชทาน
ม.ราชภัฎ
11.30 น. - ประธานงานมงคลสมรส ระหวาง นส.ภรสรัญ
หองอุดรดุษฎี
พันทา และ นายสวิตต แตรัตนชัย
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
13.00 น. - ประธานฝายฆราวาสการรายงาน
ศาลาใหญ
ความกาวหนาโครงการพิพิธภัณฑและ
วัดเกษรศีลคุณ
รวมทอดผาปาสามัคคีฯ
17.30 น. - ประธานพิธีเปดงานทุงศรีเมือง ประจําป
มณฑลพิธี
2561
งานทุงศรีเมือง
18.00 น. - รวมงานเลี้ยง Farewell Dinner ผูเขารวม
โรงแรมเซ็นทารา
สัมมนาแผนงานความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง
18.30 น. - ประธานเปดรานมัจฉากาชาด ประจําป 2561 รานมัจฉากาชาด
ทุงศรีเมือง
19.00 น. - ประธานเปดงานการจัดแสดงผลิตภัณฑชุมชน
บริเวณจัดแสดง
และทองถิ่น งานประจําปทุงศรีเมือง
ผลิตภัณฑชุมชน
ทุงศรีเมือง
21.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมการแสดงศิลปะมวย
เวทีการแสดงศิลปะ
ไทย โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
มวยไทย
ไทย งานทุงศรีเมือง
สนามทุงศรีเมือง
09.30 น. - ประธานการประกวดกระบือสวยงาม ประจําป ศูนยการคา 168
2561 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
แพลทตินั่ม
ประเพณีไทย งานทุงศรีเมือง
18.30 น. - ประธานพิธีเปดงานแขงขันเพาะกาย
เวทีกลางทุงศรีเมือง
งานทุงศรีเมืองอุดรธานี ป 2561
22.30 น. - ประธานมอบรางวัลผูชนะเลิศการแขงขัน
เวทีกลางทุงศรีเมือง
เพาะกายงานทุงศรีเมืองอุดรธานี ป 2561
- รวมเยี่ยมชม หนวยงาน/สวนราชการใน
งานประจําป
งานทุงศรีเมืองอุดรธานี ป 2561
ทุงศรีเมือง
08.00 น. - เคารพธงชาติเพื่อระลึกความเปนชาติไทย
เสาธง
ศาลากลางจังหวัด
อาคาร 1
09.00 น. - ประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห
บานเลขที่ 68
เพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
ม.14 ต.เชียงเพ็ง
อ.กุดจับ
09.00 น. - ประธานประชุมหารือการเตรียมความพรอมใน หองประชุม ผวจ.
การพัฒนา Smart City รวมกับ สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
11.00 น. - ประธานประชุมชี้แจงการจัดการเลือกสมาชิก
หองประชุม ผวจ.
วุฒิสภา
13.00 น. - นายพนธสมิทธ กลางนภา ปศุสัตวจังหวัด
หองปฏิบัติราชการ
อุดรธานี เขาพบเพื่อรายงานตัว
13.30 น. - ประธานสรุปขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ หองประชุม ผวจ.
สังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

เจาของเรื่อง
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด

สนง.พระพุทธ
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
สนง.เหลากาชาด
พัฒนาชุมชน
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.

สํานักงานจังหวัด
ปภ.
สํานักงานจังหวัด
กกต.
ปศุสัตว
สํานักงานจังหวัด

18.30 น. - ประธานพิธีเสี่ยงทายคัดเลือก คณะกรรมการ
ศาลเจาปู- ยา สมัยที่ 69
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

1-2
ธ.ค.
3 ธ.ค.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

- รวมสัมมนาหอการคาทั่วประเทศครั้งที่ 36
“85ป แหงความทุมเท ใหไทยเท ไทยเทา
เทียม ไทยยั่งยืน”
09.00 น.

1 ธ.ค.
07.39 น.
10.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
2 ธ.ค.
3 ธ.ค.

08.00 น.
09.00 น.

10.00 น.
13.30 น.
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

1 ธ.ค.
07.39 น.
10.00 น.
17.30 น.
2 ธ.ค.
18.00 น.
3 ธ.ค.

08.00 น.
09.00 น.
14.00 น.

ศาลาที่ประทับ
ทุงศรีเมือง

หอง EH 105
ศูนยประชุมและ
นิทรรศการไบเทค
กทม.
- รวมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัย หองประชุมแกรนด
การออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่
ฮอลลื 1 โรงแรม
รามา การเดนส
กทม.
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
- รวมพิธีสงฆและพิธีบวงสรวง งานประจําป
ศาลหลักเมือง
ทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
- รวมพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม
หอประชุม
Bike อุนไอรัก และกลาวรายงานฯ
อเนกประสงค
ม.ราชภัฎ
- รวมทอดผาปาสามัคคี
วัดปาบานตาด
- รวมชมขบวนแหงานประจําปทุงศรีเมือง
หนาศาลหลักเมือง
อุดรธานี
- รวมพิธีเปดงานทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
มณฑลพิธี
ประจําป 2561
งานทุงศรีเมือง
- รวมงานเลี้ยง Farewell Dinner
โรงแรมเซ็นทารา
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
- รวมเคารพธงชาติ
ศาลากลางจังหวัด
- รวมหารือกับคณะ ครม.สัญจร เกี่ยวกับการ
หองประชุม ผวจ.
รวมมือกันในพื้นที่ในการวางแผนนําเสนอ
โครงการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอม
ในการพัฒนา Smart City
- ประธานประชุมใหโอวาทแกพนักงานสวน
หองคําชะโนด
ทองถิ่นที่บรรจุและแตงตั้งใหม
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย
หอง POC
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยจังหวัดอุดรธานี
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
- รวมพิธีสงฆและพิธีบวงสรวง งานประจําป
ศาลหลักเมือง
ทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
- รวมพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม
หอประชุม
Bike อุนไอรัก
อเนกประสงค
ม.ราชภัฎ
- รวมพิธีเปดงานทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
มณฑลพิธี
ประจําป 2561
งานทุงศรีเมือง
- เวรวันหยุดปฏิบัติราชการแทน ผวจ.
- รวมเปนเกียรติชมการแขงขันกีฬาเพาะกาย
เวทีทุงศรีเมือง
ทุงศรีเมือง ประจําป 2561
- รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
หนาเสาธง
อําเภอหนองหาน
- ประธานประชุมกํานัน ผูใหญบาน
หองประชุมอําเภอ
อ.หนองหาน
หนองหาน
- ประธานประชุมวิเคราะหประเมินสถานการณ หองปฏิบัติราชการ
ดานยาเสพติด

ศาลเจาปู- ยา
หอการคาไทย

กอช.

ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
สนง.พระพุทธ
ปกครอง
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ทองถิ่น
พมจ.

ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
อบจ.
อ.หนองหาน
อ.หนองหาน
ปกครอง

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

1-2
ธ.ค.
3 ธ.ค.
1 ธ.ค.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
07.00 น. - รวมพิธีสงฆและบวงสรวงงานทุงศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี ประจําปป 2561
10.00 น. - รวมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม
Bike อุนไอรัก

2 ธ.ค.
3 ธ.ค.
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

1 ธ.ค.

2 ธ.ค.
3 ธ.ค.

17.00 น. - รวมพิธีเปดงานประจําปทุงศรีเมืองอุดรธานี
19.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานแสดงและ
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP
- วันหยุดราชการ
11.00 น. - รวมประชุมชี้แจงการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา
07.39 น. - รวมพิธีสงฆและพิธีบวงสรวง งานประจําป
ทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําป 2561
10.00 น. - รวมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม
Bike อุนไอรัก
17.00 น. - รวมพิธีเปดงานทุงศรีเมือง ประจําป 2561
10.00 น. - รวมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม
Bike อุนไอรัก
09.00 น. - รวมประชุมหารือการเตรียมความพรอมใน
การพัฒนา Smart City รวมกับ สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

ลานพระพุทธ
โพธิ์ทอง
ศาลหลักเมือง
หอประชุม
เอนกประสงค
ม.ราชภัฎ
เวทีกลางทุงศรีเมือง
ทุงศรีเมือง

ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
พัฒนาชุมชน

หองประชุม ผวจ.

กกต.

ศาลหลักเมือง

ปกครอง

หอประชุม
เอนกประสงค
ม.ราชภัฎ
เวทีกลางทุงศรีเมือง
หอประชุม
เอนกประสงค
ม.ราชภัฎ
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด
ปกครอง
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

