วาระงานผูบริหาร
วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
9 ธ.ค.

10 ธ.ค.

เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ประธานเปดงานวันตอตานคอรรปั ชั่นสากล
(ประเทศไทย)
14.50 น. - ประธานพิธีเปดหางทองซารินา สาขายูดี ทาวน
จังหวัดอุดรธานี
20.00 น. - ประธานมอบรางวัลการประกวดหนูนอยผาทอมือ
และประกวดธิดาผาทอมือ

07.00 น.
16.00 น.
19.00 น.
19.35 น.
22.40 น.

11 ธ.ค.

10.00 น.

23.00 น.
12 ธ.ค.

09.30 น.
13.30 น.
17.30 น.
21.00 น.

สถานที่
หอประชุมทองใหญ

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

ซอย 2
หางทองซารินา
ศูนยการคายูดีทาวน
เวทีการแสดง
พัฒนาชุมชน
ลานจัดนิทรรศการ
และจําหนายสินคา
OTOP
งานทุงศรีเมือง
- ถายภาพเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ทาเรือบานเดียม
หอการคาจังหวัด
ทะเลบัวแดง
อ.กุมภวาป
- ประธานเปดงาน การบรรยายธรรมมะเพื่อการกุศล
หองประชุม
พัฒนาสังคม
ประจักษตรา
โรงแรมประจักษตรา
- ประธานพิธีเปดงานการประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด
เวทีกลาง
อบจ.อด.
ประจําป 2560
งานทุงศรีเมือง
- ประธานมอบเกียรติบตั รแกคณะกรรมการการ
เวทีกลาง
อบจ.อด.
ตัดสินการประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด ประจําป 2560
งานทุงศรีเมือง
- ประธานมอบถวยเกียรติยศรางวัลธิดาผาหมี-่ ขิด
เวทีกลาง
อบจ.อด.
ประจําป 2560
งานทุงศรีเมือง
- ประธานกลาวตอนรับการประชุมวิชาการองคการ
หอประชุม
วิทยาลัย
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
เฉลิมพระเกียรติ
อาชีวศึกษา
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับ
ชั้น 2
อุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี
- ประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลง
เวทีกลาง
ทองถิ่นจังหวัด
ไทยลูกทุงทองที่และทองถิ่น
งานทุงศรีเมือง
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
หองประชุมสบายดี
พัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
- ประธานการประชุมพิจารณาใหใบรับรองการใช
หองประชุม POC
พัฒนาชุมชน
เครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนา
ชุมชน แกผูประกอบการ OTOP
- ประธานมอบรางวัลและเกียรติบตั รกิจกรรมการ
เวทีกลาง
เกษตรจังหวัด
ประกวดผลผลิตดานการเกษตร
งานทุงศรีเมือง
- ประธานพิธีการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
เวทีกลาง
ปกครองจังหวัด
กลาวขอบคุณประชาชนที่มารวมชมการออก
งานทุงศรีเมือง
รางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ

นางมัลลิกา พุฒิชาติ
นายกเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

9 ธ.ค.
10 ธ.ค.

11 ธ.ค.

12 ธ.ค.

รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

14.00 – - ปฏิบัติงานรานมัจฉากาชาด
23.00 น.
14.00 – - ปฏิบัติงานรานมัจฉากาชาด
23.00 น.
18.00 น. - ประธานตัดสินการประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด
รอบตัดสิน
14.00 – - ปฏิบัติงานรานมัจฉากาชาด
23.00 น.
23.00 น. - มอบรางวัลชนะเลิศนักรองลูกทุง ทองที่ทองถิ่น
08.00 น. - ออกหนวยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
14.00 – - ปฏิบัติงานรานมัจฉากาชาด
23.00 น.

รานมัจฉากาชาด
งานทุงศรีเมือง
รานมัจฉากาชาด
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
รานมัจฉากาชาด
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
อําเภอสรางคอม
รานมัจฉากาชาด
งานทุงศรีเมือง

กาชาดจังหวัด
กาชาดจังหวัด
อบจ.อด.
กาชาดจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
กาชาดจังหวัด
กาชาดจังหวัด

-

9 ธ.ค.
10 ธ.ค.

08.30 น. - รวมงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
13.30 น. - รวมกิจกรรมพูดพร่ําฮัมเพลงการกุศล
“ศุ บุญเลี้ยง”

11 ธ.ค.

23.00 น. - รวมเปนเกียรติและมอบรางวัลใหผูเขาประกวด
รองเพลงไทยลูกทุงทองที่และทองถิ่น
09.00 น. - รวมพิธีมอบเสื้อกันหนาวใน “โครงการ KUBOTA
พลังใจสูภัยหนาว” จุดที่ 1
10.00 น. - ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ
13.00 น. - ประธานเปดกิจกรรม “English We like 2017”

12 ธ.ค.

13.30 น. - รวมพิธีมอบเสื้อกันหนาวใน “โครงการ KUBOTA
พลังใจสูภัยหนาว” จุดที่ 2 โรงเรียนบานตาด
21.00 น. - รวมพิธีการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
งานทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

หอประชุมทองใหญ
หอประชุมชั้น 2
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
ม.ราชภัฏอุดรธานี
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง
รร.บานตาดน้ําพุ
ต.คําดวง อ.บานผือ
หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด
สมาคมศิษยเกา
ม.ธรรมศาสตร
อุดรธานี

รร.สตรีราชินูทิศ

บริษัท MEGANO
CO.LTD
มทบ.24

รร.ชุมชน
กุดหมากไฟ
อ.หนองวัวซอ
เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

อบจ.อด.
มทบ.24
สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ธ.ค.

10 ธ.ค.

11 ธ.ค.

12 ธ.ค.

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

9 – 22
ธ.ค.
9 ธ.ค.
10 ธ.ค.
11 ธ.ค.
12 ธ.ค.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - รวมงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
09.40 น. - ประธานพิธีเปดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง อิสลาม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม ความเขาใจสูการสาน
สันติภาพในบริบทประชาคมอาเซียน
- เวรวันหยุดราชการ
19.00 น. - ประธานมอบรางวัลการประกวดสมตํานานาชาติ

20.55 น. - ประธานมอบถวยเกียรติยศ รางวัลชุดแตงกาย
ผาพื้นเมืองยอดเยีย่ ม
22.20 น. - ประธานมอบถวยเกียรติยศ
รางวัลรองธิดาผาหมี-่ ขิด อันดับ 2
- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - ประธานการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23.00 น. - รวมเปนเกียรติ และมอบรางวัลใหผูเขาประกวด
รองเพลงไทยลูกทุงทองที่และทองถิ่น
09.30 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
- ปฐมนิเทศนายพล

หอประชุมทองใหญ
หองทุงศรีเมือง 2
ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

เวทีการแสดง
ลานจัดนิทรรศการ
และจําหนายสินคา
OTOP
งานทุงศรีเมือง
เวทีกลางทุงศรีเมือง

พัฒนาชุมชน

เวทีกลางทุงศรีเมือง

อบจ.อด.

เวทีกลาง
UD TOWN

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา

เวทีกลางทุงศรีเมือง

ทองถิ่นจังหวัด

หอประชุม
อําเภอทุงฝน

ปภ.

วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร

กอ.รมน.

07.30 น. - รวมงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) หอประชุมทองใหญ
22.20 น. - รวมเปนเกียรติและรับมอบเงินรางวัลในการ
เวทีกลาง
ประกวดธิดาผาหมี-่ ขิด ประจําป 2560
งานทุงศรีเมือง
18.00 น. - รวมกิจกรรมการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทองที่
เวทีกลาง
และทองถิ่น ประจําป 2560
งานทุงศรีเมือง
13.30 น. - รวมประชุมเพื่อพิจารณาใหใบรับรองการใช
หอง POC
เครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนา
ชุมชน

9 ธ.ค. 07.30 น. - รวมงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
10 – 11
- วันหยุดราชการ
ธ.ค.
12 ธ.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ จัดงานมหกรรมผาทอมือ
อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง : GMS Fabric Epo 2018
โครงการยกระดับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ครั้งที่ 2)
13.30 น. - รวมการประชุมพิจารณาใหใบรับรองการใช
เครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนา
ชุมชน แกผูประกอบการ OTOP
20.00 น. - รวมเปนเกียรติในการออกรางวัลสลากกาชาด
สมนาคุณ งานทุงศรีเมือง ประจําป 2560

อบจ.อด.

สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.
ทองถิ่นจังหวัด
พัฒนาชุมชน

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม POC

พัฒนาชุมชน

เวทีกลาง
งานทุงศรีเมือง

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

