วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
8 ธ.ค.

9 ธ.ค.

เวลา
เรื่อง
19.20 น. - มอบเกียรติบตั รแกคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด ประจําป 2561
19.50 น. - ประธานพิธีเปดงานประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด
ประจําป 2561
22.40 น. - มอบถวยเกียรติยศรางวัลธิดาผาหมี-่ ขิด
ประจําป 2561
08.30 น. - ประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิส์ ิทธิใ์ นหนองหาน
กุมภวาป เพื่อเปดฤดูกาลทองเที่ยวทะเล
บัวแดงบาน หนองหาน กุมภวาป
09.00 น. - ประธานในพิธีมอบผาหมกันหนาว และเครื่อง
อุปโภค บริโภค (มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กทม.)
09.30 น. - รวมเปนเกียรติในงานทอดผาปามหากุศลและ
สมโภชนสหธรรมมิกเจดียส มทบทุนสราง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11.00 น. - ประธานพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

15.00 น. - ประธานพิธีกิจกรรม “Bike อุนไอรัก”
จังหวัดอุดรธานี/เปดกรวยกระทงดอกไม
ธูปเทียนแพ/กลาวถวายราชสดุดี ประธานพิธี
เริ่มปนขบวนออกตามลําดับ (ขบวน A 1)
20.00 น. - ประธานพิธีเปดและมอบเกียรติบัตรใหแก
ผูสนับสนุนการประกวด ประจําป 2561
22.40 น. - มอบถวยเกียรติยศ เทพบุตร หมี-่ ขิด
ประจําป 2561
10 ธ.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการตอนรับ รัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561
(เขารวมประชุม ครม.อยางเปนทางการ
นอกสถานที)่
10.15 น. - ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ
11.00 น. - ใหสัมภาษณ รายการ Sports City
เพื่อประชาสัมพันธเมืองกีฬา
11.45 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมวิทยาไพสิษฐ
13.30 น. - ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการกลุม จังหวัด (OSM)
16.00 น. - ประธานโครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัด
รวมใจ...เทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
18.00 น. - รวมงานวันธรรมศาสตร ป 2561
21.00 น. - ประธานการออกรางวัลสลากกาชาด
ประจําป 2561
22.00 น. - ประธานพิธีปดการแขงขันเซปกตระกรอ กีฬา
สาธิตตระกรอลอดหวงฯ

สถานที่
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
ทาเรือบานเดียม

เจาของเรื่อง
อบจ.อด.

โรงเรียน
หนองกรุง
หนองเจริญ อ.กุดจับ
วัดผาสุกการาม
อ.หนองวัวซอ

มูลนิธิ
สงเสริมธรรมฯ

เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 4
ลานพิธีการ
กองบิน 23

สํานักงานจังหวัด

เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
หองประชุม ผวจ.

อบจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
จวน ผวจ.อด.

อุตสาหกรรม
จังหวัด
สนง.การกีฬาฯ

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองคําชะโนด

แขวงการทางฯ

ศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
ริมสระน้ํา
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
สนามทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

อบจ.อด.
อบจ.อด.
อ.กุมภวาป

อ.หนองวัวซอ

สํานักงานจังหวัด

อบจ.อด.

OSM

ส.ธรรมศาสตร
ปกครองจังหวัด
อบจ.อด.

11 ธ.ค. 09.00 น. - รวมประชุมสรุปผลการปฏิบตั ิงาน กอ.รมน.
ประจําป 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน
กอ.รมน. ประจําป 2562 และรับมอบ
นโยบาย ผอ.กอ.รมน.
13.30 น. - รวมประชุมหารือขอราชการสําคัญเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย ประธานโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

กอ.รมน.

หองประชุม 1
อาคาร 3 ชั้น 5
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ทาอากาศยาน
อุดรธานี

สป.มท.

18.00 น. - รวมเปนเกียรติการประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด
เวทีกลาง
รอบชิงชนะเลิศ งานประจําปทุงศรีเมือง
งานทุงศรีเมือง
อุดรธานี ประจําป 2561
9 ธ.ค. 15.00 น. - รวมกิจกรรม Bike อุนไอรัก
ลานพิธี กองบิน 23
20.00 น. - รวมมอบถวยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เวทีกลางทุงศรีเมือง
แกผูเขาประกวดเทพบุตรหมี-่ ขิด ประจําป
พ.ศ.2561
10 ธ.ค. 09.30 น. - ประชุมเตรียมความพรอมในการตอนรับ
หองประชุม ผวจ.
รัฐมนตรี
13.00 น. - ประชุมหารือเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียด
หองคําชะโนด
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถานที่ทองเที่ยวตามเสนทางโรแมนติค รูท
และนาคี รูท
16.00 น. - รวมโครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัด
ศาลาพิธที ุงศรีเมือง
รวมใจ...เทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
11 ธ.ค. 10.00 น. - กลาวตอนรับรัฐมนตรีประจําสํานัก
อาคารรานคา
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ ตันยุวรรธนะ)
ประชารัฐ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนิน
บานผานศึก 4
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน หมู 12 ต.บานตาด
รากตามแนวประชารัฐของกองทุนหมูบานใน
อ.เมืองอุดรธานี
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อบจ.อด.

19.15 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายอุตตม สาวนายน)
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

8 ธ.ค.

8 ธ.ค.

- เวรปฏิบัตริ าชการแทนผูวาราชการจังหวัด
10.00 น. - รวมซอมเดินแฟชั่นโขว

13.40 น. - ประธานเปดงาน และรวมเปนเกียรติรวมเดิน
แฟชั่นโชวในงาน The Ultimate Watch &
Jewelry
22.20 น. - ประธานมอบถวยเกียรติยศรางวัลรองธิดา
ผาหมี-่ ขิด
9 ธ.ค.
- เวรปฏิบัตริ าชการแทนผูวาราชการจังหวัด
15.00 น. - รวมกิจกรรม “Bike อุนไอรัก”
22.40 น. - ประธานมอบถวยรางวัลประกวดเทพบุตร
หมี่-ขิด ประจําป 2561
10 ธ.ค.
- เวรปฏิบัตริ าชการแทนผูวาราชการจังหวัด
09.30 น. - รวมประชุมเตรียมการตอนรับรัฐมนตรี
และคณะ
16.00 น. - รวมโครงการจัดเทศนการกุศล “77 จังหวัด
รวมใจเทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”

สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.
สํานักงานจังหวัด
OSM

สํานักงานจังหวัด
พัฒนาชุมชน

เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 1

โรบินสัน

เวทีกลาง
ทุงศรีเมือง

อบจ.อด.

ลานพิธี กองบิน 23
เวทีกลาง
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

ศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

โรบินสัน

11 ธ.ค. 06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
11.45 น. - ตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ โรจนพจนรัตน)
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

8 ธ.ค.

9 ธ.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานกลาวเปดการแขงขัน Roza
สัตตกรีฑาโฮมฮักนักกีฬานอย
22.30 น. - มอบถวยเกียรติยศ รางวัลการแตงกาย
ผาพื้นเมืองยอดเยีย่ มการประกวดธิดา
ผาหมี-่ ขิด ประจําป พ.ศ. 2561
- เวรวันหยุดราชการ
11.00 น. - ประธานพิธีแจกผาหมกันหนาวและเครื่อง
อุปโภคบริโภคจังหวัดอุดรธานี
14.30 น.
15.00 น.
22.00 น.

10 ธ.ค.
09.30 น.
16.00 น.
20.00 น.
11 ธ.ค. 13.30 น.

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

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

9 ธ.ค.

พระพุทธศาสนา

ทาอากาศยาน
อุดรธานี

วัฒนธรรมจังหวัด

สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

สมาคมกีฬากรีฑา
แหงประเทศไทย
อบจ.อด.

มูลนิธิปอ เต็กตึ้ง
กทม. รวมกับ
มูลนิธิสงเสริม
ธรรมแหงอุดรธานี
- รวมกิจกรรมแปรอักษร Bike อุนไอรัก”
ลานพิธี กองบิน 23 สํานักงานจังหวัด
- ประกอบพิธีถวายราชสักการะเปดกรวยกระทง ลานพิธี กองบิน 23 สํานักงานจังหวั
ดอกไมธูปเทียนแพ
- มอบรางวัลถวยเกียรติยศ “เทพบุตรขวัญใจ
เวทีกลาง
อบจ.อด.
ชางภาพสื่อมวลชน” แกผูเขาประกวดเทพบุตร
งานทุงศรีเมือง
หมี่-ขิด ประจําป พ.ศ. 2561
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมประชุมเตรียมการตอนรับรัฐมนตรี
หองประชุม ผวจ. สํานักงานจังหวัด
และคณะ
- รวมโครงการจัดเทศนการกุศล “77 จังหวัด
ศาลาพิธี
สํานักงานจังหวัด
รวมใจเทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
ทุงศรีเมือง
- ประธานกรรมการควบคุมการออกรางวัลและ
เวทีกลาง
ปกครองจังหวัด
การตัดสินชี้ขาดการออกสลากกาชาด
งานทุงศรีเมือง
สมนาคุณ งานทุงศรีเมืองอุดรธานี
- รวมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง
หองประชุม
โรงเรียน
การกุศล เพื่อหาทุนสงเสริมและตอยอดความ
ศรีวัฒนา
อุดรพิทยานุกูล
เปนเลิศทางวิชาการ ดานกีฬา ดนตรี และ
อาคารเรียน 1
ศิลปะ
โรงเรียนอุดรพิทย

8 ธ.ค. 09.00 น - ประชุมเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรี
9 ธ.ค. 13.00 น. - รวมกิจกรรม Bike อุนไอรัก จังหวัดอุดรธานี
10 ธ.ค.
- เดินทางไปราชการ
11 ธ.ค. 09.00 น. - ประชุมแถลงแผนปฏิบัติงานของ กอ.รมน.
8 ธ.ค.

หนองประจักษ

18.00 น. - รวมเปนเกียรติการประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด
รอบชิงชนะเลิศ งานประจําปทุงศรีเมือง
อุดรธานี ประจําป 2561
22.20 น. - ใหเกียรติมอบเงินรางวัล รองธิดาผาหมี-่ ขิด
อันดับ 2 งานประจําปทุงศรีเมือง
13.00 น. - รวมกิจกรรม Bike อุนไอรัก จังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมเปนเกียรติการประกวดเทพบุตรหมี-่ ขิด
งานประจําปทุงศรีเมืองอุดรธานี

บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาดี
อ.หนองแสง

มทบ.24
ลานพิธี กองบิน 23

มทบ.24
สํานักงานจังหวัด

ทําเนียบรัฐบาล

กอ.รมน.

เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

อบจ.อด.

เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
ลานพิธี กองบิน 23
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

อบจ.อด.
สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.

10 ธ.ค. 09.30 น. - รวมประชุมเตรียมการตอนรัรัฐมนตรีและคณะ
16.00 น. - รวมโครงการจัดเทศนการกุศล “77 จังหวัด
รวมใจ...เทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
20.00 น. - รวมเปนคณะกรรมการควบคุมการออกรางวัล
และการตัดสินชี้ขาดการออกสลากกาชาด
สมนาคุณ งานทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
11 ธ.ค. 06.30 น. - รวมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

8 ธ.ค.
9 ธ.ค.

- วันหยุดราชการ
11.00 น. - รวมพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

15.00 น - รวมกิจกรรม “Bike อุนไอรัก”
จังหวัดอุดรธานี
10 ธ.ค. 09.30 น. - ประชุมเตรียมการตอนรับ รัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561
(เขารวมประชุม ครม.อยางเปนทางการ
นอกสถานที)่
16.00 น. - รวมโครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัด
รวมใจ...เทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
11 ธ.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

หองประชุม ผวจ.
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

ปกครองจังหวัด

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 4
ลานพิธีการ
กองบิน 23
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

ศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

