วาระงานผูบริหาร
วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
5 ธ.ค.

6 ธ.ค.

เวลา
เรื่อง
สถานที่
07.00 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ลานสังคีต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวนสาธารณะ
บรมนาถบพิตร
หนองประจักษ
08.40 น. - ประธานพิธี “การจัดงานเทศกาลขาวใหม”
ลานนิทรรศการ
จังหวัดอุดรธานี
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
งานทุงศรีเมือง
10.30 น. - ประธานเปดตลาดประชารัฐตองชมสินเจริญ
ตลาดปลาสินเจริญ
ต.เตาไห อ.เพ็ญ
12.00 น. - ประธานกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
สถานสงเคราะห
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมจัดเลี้ยง
เด็กหญิง
อาหารกลางวันแกเด็กดอยโอกาส
บานขาวสาร
13.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ ทําดีเพื่อพอ 5 ธันวาคม
คอนเวนชั่นฮอลล
2560
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี
13.30 น. - ประธานกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
หนองบอโคลน 1
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมกําจัด
ม.4 ต.กุดสระ
ผักตบชวา
15.30 น. - ประธานการเปดตลาดประชารัฐ Modern Trade
เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 3
หนาโรบินสัน
16.30 น. - ประธานพิธีเปดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม
ถนนคนเดิน
ถนนสายวัฒนธรรม (Kick off) ปงบฯ 2561
บานเชียง
อ.หนองหาน
09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการใชงานของ
หองประชุม
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับ
ผวจ.อด.
จังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ประธานเปดและใหโอวาทในการสัมมนา
หองอุดรดุษฎี
“ประชาสัมพันธชี้แจงโครงการและรับสมัคร
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผูประกอบการเขารวมโครงการภายใตโครงการ
พัฒนาผูประกอบการจังหวัดอุดรธานีสู
อุตสาหกรรม 4.0 ”
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุดรธานี หองประชุมพระยา
ครั้งที่ 1/2561
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

นางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

5–6
ธ.ค.

- ปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด

นายสุธี ทองแยม
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5 ธ.ค.
6 ธ.ค.

- วันหยุดราชการ
- ลาพักผอน

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด
ทองถิน่ จังหวัด

อําเภอเพ็ญ
พัฒนาสังคม
เครือขายสืบสาน
งานฯ
ปกครอง/อ.เมือง/
มทบ.24
พาณิชยจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
มทบ.24
อุตสาหกรรม
ภาค 4

กกท.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5 ธ.ค.

6 ธ.ค.

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5 ธ.ค.

6 ธ.ค.

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

5 ธ.ค.
6 ธ.ค.

07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ลานสังคีต
สํานักงานจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวนสาธารณะ
บรมนาถบพิตร
หนองประจักษ
08.40 น. - รวมพิธี “การจัดงานเทศกาลขาวใหม”
ลานนิทรรศการ
ทองถิน่ จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
งานทุงศรีเมือง
10.30 น. - รวมพิธีเปดตลาดประชารัฐตองชมสินเจริญ
ตลาดปลาสินเจริญ
อําเภอเพ็ญ
ต.เตาไห อ.เพ็ญ
12.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
สถานสงเคราะห
พมจ.อด.
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมจัดเลี้ยง
เด็กหญิง
อาหารกลางวันแกเด็กดอยโอกาส
บานขาวสาร
13.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
หนองบอโคลน 1
ปกครองจังหวัด
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมกําจัด
ม.4 ต.กุดสระ
ผักตบชวา
15.30 น. - รวมงานการเปดตลาดประชารัฐ Modern Trade
เซ็นทรัลพลาซา
พาณิชยจังหวัด
ชั้น 3
โรบินสัน
17.00 น. - รวมพิธีเปดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม
ถนนคนเดิน
วัฒนธรรมจังหวัด
ถนนสายวัฒนธรรม
บานเชียง
อ.หนองหาน
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ
หองพระพุทธบาท
เกษตรและ
เกษตรทฤษฎีใหมจังหวัดอุดรธานี
บัวบก
สหกรณ
06.30 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ลานสังคีต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวนสาธารณะหนอง
บรมนาถบพิตร
ประจักษ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สถาน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
เอกอัครราชทูตไทย
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําเวียงจันทน
วันชาติ และวันพอแหงชาติ
สปป.ลาว
09.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานบริหารการจัดเก็บ
หองประชุมพอเพียง
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนิน
หองประชุมชั้น 2
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
สนง.สวัสดิการและ
ประเทศไทย (Safety Thailand)
คุมครองแรงงาน
18.30 น. - ประธานคณะกรรมการฝายจัดการประกวด
เวทีกลาง
ธิดาผาหมี-่ ขิด พบปะผูรวมงานและผูเขาประกวด
งานทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
- ปฏิบัติราชการปกติ

สํานักงานจังหวัด

ลานสังคีต
หนองประจักษ

สํานักงานจังหวัด

พัฒนาชุมชน
สนง.สวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงาน
อบจ.อด.

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

5 ธ.ค.

06.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
08.00 น. - รวมงานเทศกาลขาวใหมจังหวัดอุดรธานี
ประจําป 2560
12.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันแกเด็กดอยโอกาส
13.00 น. - รวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล (กําจัดผักตบชวา)
15.00 น. - รวมงานเปดตลาดประชารัฐ Modern Trade

6 ธ.ค.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

5 ธ.ค.

6 ธ.ค.

16.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดตลาดประชารัฐ
ประเภทที่ 9 “ตลาดวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรม”
08.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการ
โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทยระดับจังหวัด
09.00 น. - ประธานตรวจสอบสาธารณูปโภคในที่ดิน 3 แหง
13.30 น. - รวมประชุมแนวทางการปฏิบัติในการขนสงออย
ฤดูการผลิต 2560/61

ลานสังคีต
หนองประจักษ
บริเวณทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

สถานสงเคราะห
เด็กหญิง
บานขาวสาร
หนองบอโคลน 1
หนาโรงเรียนขมั้น
บอโคลน ม.4
ต.กุดสระ
เซ็นทรัลพลาซา
ชั้น 3
โรบินสัน
ถนนคนเดิน
บานเชียง หมู 13
ต.บานเชียง
สนง.สวัสดิการฯ

พัฒนาสังคม

เขตอําเภอเมือง
หองประชุม 1
มทบ.24

ทองถิ่นจังหวัด

อําเภอเมือง

พาณิชยจังหวัด
วัฒนธรรม
สวัสดิการฯ
ที่ดินจังหวัด
มทบ.24

07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ลานสังคีต
สํานักงานจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวนสาธารณะ
บรมนาถบพิตร
หนองประจักษ
08.40 น. - รวมพิธี “การจัดงานเทศกาลขาวใหม”
ลานนิทรรศการ
ทองถื่นจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
งานทุงศรีเมือง
12.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
สถานสงเคราะห
พัฒนาสังคม
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมจัดเลี้ยง
เด็กหญิง
อาหารกลางวันแกเด็กดอยโอกาส
บานขาวสาร
13.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพอ
หนองบอโคลน 1 ปกครอง/อ.เมือง/
สูผืนแผนดิน” จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมกําจัด
ม.4 ต.กุดสระ
มทบ.24
ผักตบชวา
15.30 น. - รวมพิธกี ารเปดตลาดประชารัฐ Modern Trade
เซ็นทรัลพลาซา
พาณิชยจังหวัด
ชั้น 3
โรบินสัน
09.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล
หองประชุมพอเพียง
พัฒนาชุมชน
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

