วาระงานผูบริหาร
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
9 ก.พ.

10 ก.พ.

11 ก.พ.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.พ.
10 ก.พ.
11 ก.พ.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.พ.

10 ก.พ.

เวลา
เรื่อง
สถานที่
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการสรางกลไกในการ
หองอุดรดุษฎี
แกไขปญหาความขัดแยง กิจกรรมการเลือกตั้ง โรงแรมเจริญโฮเต็ล
เชิงสมานฉันทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
05.50 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ “เดิน – วิ่ง การกุศล
สนามกีฬากลาง
กูแกวฮาลฟมาราธอน 2019” ครั้งที่ 1
โรงเรียนอนุบาล
กูแกว
09.00 น. - ประธานพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสา
ลานศาลาพิธี
รักษาดินแดน ประจําป 2562
ทุงศรีเมือง
08.30 – - มอบนโยบายการขับเคลื่อนและติดตาม
หองประชุม
12.00 น นโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญของ
อาคาร 3 ชั้น 5
กระทรวงมหาดไทย
กรม ปภ.
13.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
ตึกสันติไมตรี
รวมมือการบูรณาการเสริมสรางการรับรู
ทําเนียบรัฐบาล
สูชุมชน
16.00 น. - รวมเปนสักขีพยานการนับคะแนน/ประกาศ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการคา
จังหวัดอุดรธานี
- วันหยุดราชการ
11.50 น. - รวมตอนรับคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผนดินสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในการศึกษาดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
14.00 น. - รวมประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
18.30 น. - รวมตอนรับคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผนดินสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานเปดการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ
“เวสสุวรรณคัพ” ครั้งที่ 1 และตั้งชื่อ
ถวยรางวัล และเงินรางวัลในนามผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - รวมประชุมติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ และทํา
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- เวรวันหยุดราชการ
05.00 น. - ประธานเปดงานกิจกรรม เดิน – วิ่ง 111 ป
อําเภอเพ็ญมินิมาราธอน และมอบรางวัล
09.00 น. - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ประจําป 2562

เจาของเรื่อง
สนง.กกต.

อําเภอกูแกว
ปกครองจังหวัด
สป.มท.
สป.มท.

หองประชุมแกรนด
ประจักษตรา ชั้น 1
โรงแรมประจักษตรา

หอการคา

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
หองรับรอง VIP 1

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
รานครัวคุณนิด

สํานักงานจังหวัด

โดมอเนกประสงค
สถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
โรงเรียน
บานหนองบอ
อ.เพ็ญ

สํานักงานกีฬา
สพล.อุดรธานี

สนามกีฬา
หนาที่วาการ
อําเภอเพ็ญ
ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

อําเภอเพ็ญ

สํานักงานจังหวัด

อําเภอเพ็ญ

ปกครองจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

11 ก.พ.

08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ
09.00 น.
10.00 น.

11.00 น.

13.00 น.

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.พ.
10 ก.พ.

11 ก.พ.

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

เสาธง
สํานักงานจังหวัด
หนาศาลากลาง
- ประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
หองแกรนด
ศูนยความ
ความปลอดภัยในการทํางาน รุนที่ 1
ประจักษตรา
ปลอดภัยในการ
โรงแรมประจักษตรา ทํางาน เขต 4
- กลาวตอนรับในพิธีเปดงานสมัชชาคุณธรรม
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รวมพลังความดี
อเนกประสงค
ดวยวิถีวัฒนธรรมพอเพียง วินัย สุจริต
อาคารกิจกรรม
จิตอาสา @ ESAN” ประธานโดย
นักศึกษา มรภ.อด.
ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
(ทานฉวีรัตน เกษตรสุนทร)
- ประธานเปดเวทีนโยบายสาธารณะสรางการ
หองมุขมนตรี
ศูนยประสานงาน
รับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอ
โรงแรมเจริญโฮเต็ล ภาคีการพัฒนา
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
จังหวัดอุดรธานี
ประเทศจังหวัดอุดรธานี
ศปจ.อด.
- รวมเปนวิทยากรเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู
หอประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด
“แนวนโยบายดานคุณธรรมสูการปฏิบัติ
อเนกประสงค
ในงานสมัชชาคุณธรรม
อาคารกิจกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักศึกษา มรภ.อด.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
05.45 น. - ประธานปลอยตัวนักวิ่งโครงการ “เดิน – วิ่ง
การกุศล กูแกวฮาลฟมาราธอน 2019”
ระยะ Mini Half Marathon ระยะ 10.5
กิโลเมตร
08.45 น. - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ประจําป 2562
16.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และ
คณะกรรมการจัดงานคืนสูเหยาชาวอุดรพิทย
2561 และเตรียมการเดิน-วิ่ง การกุศล
“สานใยแหงรัก อุดรพิทย 118 ป”

ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
หองประชุม
ศรีวัฒนา หอง 126
อาคารรัตนโกสินทร
สมโภช 252
รร.อุดรพิทยานุกูล
08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ
เสาธง
หนาศาลากลาง
09.00 น. - ประชุมหารือ “สงกรานต 2562 ปลอดเหลา” หองประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3
เทศบาลนคร
อุดรธานี
14.00 น. - บรรยายสรุป หัวขอ “ยุทธศาสตรจังหวัดและ
หองประชุม
บทบาทในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงของจังหวัด ทุงศรีเมือง 1 ชั้น 3
อุดรธานี” แก ผูเขารับการอบรมหลักสูตร
โรงแรมเซ็นทารา
กองทัพอากาศ รุนที่ 53 ของ วิทยาลัยการทัพ
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

9 ก.พ.

10.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเสริมสรางความรัก
ความสามัคคี

10 ก.พ.

08.30 น. - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ประจําป 2562
10.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเสริมสรางความรัก
ความสามัคคี

11 ก.พ.

สนามกีฬากลาง
โรงเรียนอนุบาล
กูแกว

บานโคกศรีแกว
ต.หนองออ
อ.หนองวัวซอ
ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
ตําบลศรีธาตุ
อําเภอศรีธาตุ

อําเภอกูแกว

ปกครองจังหวัด
โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล

สํานักงานจังหวัด
เทศบาลนคร
อุดรธานี
สํานักงานจังหวัด

กอ.รมน.จว.อด.
ปกครองจังหวัด
กอ.รมน.จว.อด.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

9 ก.พ.

10 ก.พ.
11 ก.พ.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.พ.
10 ก.พ.

11 ก.พ.

08.00 – - รวมเปนเกียรติในพีเปดโครงการสรางกลไก
15.00 น. ในการแกไขปญหาความขัดแยงกิจกรรม
เลือกตั้งเชิงสมานฉันทในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
08.45 น. - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ประจําป 2562
09.00 น. - รวมตรวจสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 2 แหง
14.00 น. - รวมประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
- วันหยุดราชการ
08.45 น. - รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ประจําป 2562 และรวมมอบ
ทุนการศึกษาของแมบานมหาดไทยจังหวัด
อุดรธานี ประจําป 2562
14.00 น. - รวมประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

กกต.

ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
อําเภอเมืองอุดรธานี

ปกครองจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

ลานศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง

ปกครองจังหวัด +
สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

