วาระงานผูบริหาร
วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
13 ต.ค.

เวลา

เรื่อง
พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
07.00 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ
จํานวน 89 รูป
09.00 น. - ประธานวางพวงมาลาและถวายบังคม

สถานที่

เจาของเรื่อง

บริเวณศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
ลานหนาศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด+
พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด

10.30 น - ประธานพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ
เทศบาลนคร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อุดรธานี
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โคมตะเกียง
พระโกศ และถุงเถาดอกไมจันทน
ขึ้นประดิษฐาน
14.00 น. - รวมเปนเกียรติมอบของเยี่ยมผูประกันตน
โรงพยาบาลอุดรธานี ประกันสังคม
เพื่อนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
19.00 น. - ประธานพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา
บริเวณศาลาพิธี
สํานักงานจังหวัด
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ทุงศรีเมือง
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 08.00 น. - ประธานนําคณะศิษยานุศิษย กราบนมัสการ
ศาลาการเปรียญ สํานักงานจังหวัด
แสดงมุทิตาจิต พระอาจารยสดุ ใจ ทันตมโน
วัดปาบานตาด
เจาอาวาสวัดเกษรศีลคุณ ครบรอบ
อายุวัฒนมงคล 74 ป
08.30 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ
วัดโพธิสมภรณ
ปกครองจังหวัด
ดี ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
วัดมัชฌิมาวาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
บริเวณลําหวย
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
หมากแขง
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
15 ต.ค.
- วันหยุดราชการ
16 ต.ค. 06.30 น. - ประธานทําบุญตักบาตร “วันอังคาร
สวนสาธารณ
พระพุทธศาสนา
สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
หนองประจักษ
08.30 น. - ประธานพิธีปลงผมนาค นายอนุชา สนิทชน
เลขที่ 106 ม.10
คุณธีรศักดิ์
ต.หนองไผ
เจียมจรัสโชค
อ.หนองหาน
10.00 น. - เยี่ยมชมโรงงานยางพารา บริษัท วงศบัณฑิต
บ.วงศบัณฑิต
สํานักงานจังหวัด
จํากัด สาขาอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
ประธานมอบบานโครงการ ซอมสรางบาน
125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก)
จํานวน 4 หลัง
13.00 น. - หลังที่ 1 มอบบานใหกับผูยากไร
พัฒนาสังคม
นางนิยม จันดาดาล เลขที่ 227
ม.9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน
(เงินบริจาค บ.สแตนดารด พลัส
เซอรวิส)

14.00 น. - หลังที่ 2 มอบบานใหกับผูยากไร
นางสุรัง เทพาศักดิ์ เลขที่ 104
ม.2 ต.ทุงใหญ อ.ทุงฝน
(งบประมาณ สํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี)
15.00 น. - หลังที่ 3 มอบบานใหกับผูยากไร
น.ส.บัวแดง พรมวงษ เลขที่ 9
ม.10 ต.นาบัว อ.เพ็ญ
(เงินบริจาค คุณไกรลักษณ
อนวัชชกุล)
16.00 น. - หลังที่ 4 มอบบานใหกับผูยากไร
นายสมัย ไชยสอน เลขที่ 39
ม.12 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ
(เงินบริจาค คุณรังสี คุณสิวลี
ศุภชัยสาคร รานหลักชัยเอ็มกรุฟ)
นายสิธิชัย จินดาหลวง
13 ต.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวัน
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
หอประชุม
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
อเนกประสงค
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมนักศึกษา
บรมนาถบพิตร
มรภ.อุดรธานี
19.00 น. - รวมพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 08.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
15 ต.ค.
- วันหยุดราชการ
16 ต.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ
นายวันชัย จันทรพร
13 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
06.30 น. - รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบําเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลาย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม

บริเวณศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

หอประชุม
สํานักงานจังหวัด
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
11.30 น. - รวมเปนเกียรติในการมอบของผูป ระกันตนเพื่อ โรงพยาบาลอุดรธานี ประกันสังคม
นอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
19.00 น. - รวมกิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อนอม
บริเวณศาลาพิธี
สํานักงานจังหวัด
รําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทุงศรีเมือง

14 ต.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - รวมพิธีเปดกิจกรรม จิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ”
15 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
16 ต.ค. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

บริเวณลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

หองประชุมพระยา วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 13 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวัน
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
หอประชุม
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
อเนกประสงค
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมนักศึกษา
บรมนาถบพิตร
มรภ.อุดรธานี
19.00 น. - รวมพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ/รักษาราชการแทน ผวจ.
08.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
15 ต.ค.
- เวรวันหยุดราชการ/รักษาราชการแทน ผวจ.
16 ต.ค. 06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย
สวนสาธารณ
ใสบาตรพระ”
หนองประจักษ
09.00 น. - ประธานการประชุมปฐมนิเทศแนวทางในการ
หองประชุม
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กอ.รมน.จว.อด.
ของ กอ.รมน.จว.อด.
พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

13 ต.ค. 06.30 น. - รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบําเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลาย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม
19.00 น. - รวมกิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
- เวรวันหยุดราชการ
14-15
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
16 ต.ค. 09.00 น. - ประชุมปฐมนิเทศแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ กอ.รมน.จว.อด.

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

พระพุทธศาสนา
กอ.รมน.จว.อด.

บริเวณศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

หอประชุม
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
บริเวณศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
กอ.รมน.จว.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

สํานักงานจังหวัด

นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพิชัย พาศรี
ผอ.กลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

13 ต.ค. 06.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
- รวมพิธีอัญเชิญฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
โคมตะเกียง พระโกศและบรรจุ
เถาดอกไมจันทน
18.30 น. - รวมพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 07.30 น. - รวมพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
15 ต.ค.
- วันหยุดราชการ
16 ต.ค. 06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
09.00 น. - รวมประชุมปฐมนิเทศแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ กอ.รมน.จว.อด.
10.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) จํานวน 2 หลัง
15.00 น. - รวมมอบบานโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก) จํานวน 2 หลัง
13 ต.ค. 06.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
09.00 น. - รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
- รวมพิธีอัญเชิญฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
โคมตะเกียง พระโกศและบรรจุ
เถาดอกไมจันทน
18.30 น. - รวมพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14-15
- วันหยุดราชการ
ต.ค.
16 ต.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ
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