วาระงานผูบริหาร
วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2561
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
27 ก.ค. 09.00 น. - ประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
รร.ชุมชนบานเดื่อ
ดวยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ถ.แวรซายส
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 66 พรรษา
อ.เมือง
28 กรกฎาคม 2561
10.30 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชนพระบรม
วัดโพธิสมภรณ
ธาตุเจดียฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระอารามหลวง
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
พระบรมธาตุเจดีย
19.30 น. - ประธานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
วัดมัชฌิมาวาส
วันเขาพรรษา
พระอารามหลวง
28 ก.ค. 07.00 น. - ประธานทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
บริเวณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถนนเสนกลาง
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
สนามทุงศรีเมือง
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ระหวางประตู
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
ไทย – จีน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
09.00 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวาย หอประชุมทองใหญ
สัตยปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
11.30 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
หองลาวเจริญศรี
ประชาชน ประจําป 2561 (รอบชิงชนะเลิศ
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
แหงประเทศไทย) และเลี้ยงตอนรับนักกีฬาฯ
13.00 น. - ประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
สนามกีฬาสถาบัน
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุข
พลศึกษา วิทยาเขต
ของคณะลูกเสือแหงชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
อุดรธานี
พระชนมพรรษาฯ
15.30 น. - มอบของเยี่ยมผูประกันตน ถวายเปนพระราชกุศล โรงพยาบาลอุดรธานี
แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาชวิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม
2561
17.30 น. - นําขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติอญ
ั เชิญ
หอนาฬิกา
พระฉายาลักษณ เครื่องราชสักการะ
(พานพุมทอง – พุมเงิน)
19.00 น. - ประธานถวายเครื่องราชสักการะ
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
29 ก.ค. 05.30 น. - ประธานกิจกรรม วิ่ง – ปน เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
สนามทุงศรีเมือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
09.30 น. - กลาวขอบคุณ ผูร วมกิจกรรม วิ่ง – ปน จักรยาน
พิพิธภัณฑ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
ประวัติศาสตร
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
คายรามสูร
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
19.30 น. - เจาภาพสวดพระอภิธรรม งานศพคุณแมปยวรรณ
วัดปาภูกอน
วีรวรรณ
อําเภอนายูง

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด
พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
ทองเที่ยวและกีฬา
ศึกษาธิการจังหวัด

ประกันสังคม

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.

อบจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

30 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
31 ก.ค. 06.30 น. - ประธานทําบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผาไทย
ใสบาตรพระ”
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ “สานพลังประชารัฐ
รวมใจ ตานภัยคามนุษย”
15.00 น. - ประธานมอบเงินกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองผูวาราชการจังหวัด
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

หนองประจักษ

พระพุทธศาสนา

โรงแรมการิน

พัฒนาสังคม

หองประชุมสบายดี

พัฒนาสังคม

ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ 88 ป
วัดโพธิสมภรณ (ธ)
พระอารามหลวง

วัฒนธรรมจังหวัด

พระอุโบสถ
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง
บริเวณ
ถนนเสนกลาง
สนามทุงศรีเมือง
ระหวางประตู
ไทย – จีน

พระพุทธศาสนา

27 ก.ค. 10.30 น. - รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชนพระบรมธาตุ
เจดีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
19.00 น. - ประธานฝายฆราวาสเนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ประจําป 2561

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
09.00 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย หอประชุมทองใหญ
ปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
19.00 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ลานศาลาพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล
ทุงศรีเมือง
29 ก.ค. 05.30 น. - รวมกิจกรรมวิ่ง – ปน เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
สนามทุงศรีเมือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
31 ก.ค. 17.30 น. - เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ฮอลล 2-3
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนยแสดงสินคาและ
“งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตํานาน
การประชุมอิมแพ็ค
ไหมไทย ครั้งที่ 31 ประจําป 2561”
เมืองทองธานี

เทศบาลนคร
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
อบจ.อด.

กรมหมอนไหม
(ศ.หมอนไหมฯ
อด.)

นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

27 ก.ค. 09.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
28 ก.ค. 06.30 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
18.30 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
29 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
05.30 น. - รวมกิจกรรมวิ่ง – ปน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
19.30 น. - รวมพิธีสวดพระอภิธรรม งานศพคุณแมปยวรรณ
วีรวรรณ
30 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
31 ก.ค. 06.30 น. - รวมกิจกรรม วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ
09.00 น. - ประธานประชุม ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/2561
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด
อุดรธานี
14.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2561

พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี
27 – 30
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ค.
(ท)
31 ก.ค.
นายณรงค จีนอ่ํา
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

รร.บานเดื่อวิทยา.
ถนนแวรซายส
ต.หมากแขง
บริเวณ
ถนนเสนกลาง
สนามทุงศรีเมือง
ระหวางประตู
ไทย – จีน

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

บริเวณทุงศรีเมือง
และพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตร
คายรามสูร
วัดปาภูกอน
อําเภอนายูง

อบจ.อด.

หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา
ทองถิ่นจังหวัด

ชั้น 1 หอง
ม.ราชภัฏอุดรธานี
นิทรรศการ
หมุนเวียน
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.อด.
หองประชุม
ยุติธรรมจังหวัด
สนง.ยุติธรรมจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

27 ก.ค. 07.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
19.00 น. - รวมกิจกรรมเผยแพรพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ประจําป 2561

รร.บานเดื่อวิทยา
ถ.แวรซายส
ต.หมากแขง
วัดมัชฌิมาวาส

ปกครองจังหวัด
พระพุทธศาสนา

28 ก.ค. 06.30 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
10.00 น. - รวมโครงการยุวกาชาดสานใจบานเด็กอุดรธานี
16.30 น. - รวมเดินเฉลิมพระเกียรติอัญเชิญพระฉายาลักษณ
เครื่องราชสักการะ
17.30 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพร
29 ก.ค. 05.30 น. - รวมกิจกรรม วิ่ง ปน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
31 ก.ค. 06.30 น. - รวมกิจกรรม วันอังคาร สวมผาไทย ใสบาตรพระ
09.00 น. - รวมประชุม ก.อบต.จว.อด. ครั้งที่ 7/2561
10.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2561
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด ครั้งที่ 7/2561
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

27 ก.ค. 07.30 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
28 ก.ค. 06.30 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน
16.30 น. - รวมเดินเฉลิมพระเกียรติอัญเชิญพระฉายาลักษณ
เครื่องราชสักการะ
17.30 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพร
29 ก.ค. 05.30 น. - รวมกิจกรรม วิ่ง ปน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
31 ก.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

ถ.เสนกลาง
สนามทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

สถานสงเคราะห
บานเด็กอุดรธานี
สี่แยกหอนาฬิกา
ถ.ประจักษ อ.เมือง
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

กาชาดจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

บริเวณทุงศรีเมือง
และพิพิธภัณฑ
ประวัติศาตร
คายรามสูร

อบจ.อด.

หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี
สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด
สนง.ยุติธรรมจังหวัด

พระพุทธศาสนา
ทองถิ่นจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด

รร.บานเดื่อวิทยา
ถ.แวรซายส
ต.หมากแขง
ถ.เสนกลาง
สนามทุงศรีเมือง

ปกครองจังหวัด

ยุติธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

สี่แยกหอนาฬิกา
ถ.ประจักษ อ.เมือง
ศาลาพิธีทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด

บริเวณทุงศรีเมือง
และพิพิธภัณฑ
ประวัติศาตร
คายรามสูร

อบจ.

สํานักงานจังหวัด

พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

