วาระงานผูบริหาร
วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2๕62
ผูบ ังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
11 พ.ค.

เวลา

12 พ.ค.
05.00 น.
05.30 น.
06.00 น.
08.30 น.

13 พ.ค.

เรื่อง
- รวมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุนที่ 2
- ประธานเปดงานวิ่งและปลอยตัวการแขงขันวิ่ง
มาราธอน Udonthani Half Marathon 2019
- ปลอยตัวนักวิ่งระยะทาง 21 กม.(ฮาลฟมาราธอน)
- ปลอยตัวนักวิ่งระยะทาง 10.50 กม.
(มินิมาราธอน)
- ปลอยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม. (ฟนรัน)
- ประธานมอบรางวัลแกผูชนะในแตละประเภท

11.00 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
(ทานอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ประธานพิธีเปด
การใหบริการรถโดยสารประจําทางอุดรซิตี้
14.30 น. - บรรยายพิเศษโครงการเสริมสรางทักษะบุคลากร
ดานการปฏิบตั ิงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน
และมอบวุฒิบัตรแกผูเขารับการอบรม
08.00 น. - เขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ
09.00 น. - ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการ
จัดทําแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุดรธานี
09.30 - - ประธานมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน
12.00 น. 125 ป 125 หลัง (บานอุนรัก) เนื่องในงานฉลอง
125 ป เมืองอุดรธานี
- บานหลังที่ 132 บานนายมุน ศรีระวงศ
บานเลขที่ 45 ม.8 ต.เสอเพลอ
- บานหลังที่ 133 บานนางสาวรัชยา แสนแกว
บานเลขที่ 27 ม.8 ต.สีออ
โดย วาที่รอยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางาน
จังหวัดอุดรธานี และเพื่อนสถาบัน
พระปกเกลาหลักสูตร ปศส.
13.00 – - บานหลังที่ 134 บานนายบัวหลวง นิจารมย
14.00 น.
บานเลขที่ 65/1 ม.6
ต.หนองนกเขียน
โดย คุณเจริญชัย ไพศาลกิจรุงเรือง
- บานหลังที่ 135 บานนางกลม ถูกแบบ
บานเลขที่ 128 หมู 7
ต.หนองนกเขียน
โดย ผูอํานวยการ สํานักงานการกีฬาแหง
ประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - ประธานประชุมติดตามงบประมาณจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
อาคารลาดพราวฮิลล
กทม.
หนาพลับพลาพิธี
สนามทุงศรีเมือง

เจาของเรื่อง
สนง.สงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั
เทศบาลนคร
อุดรธานี

บริเวณเปดเหลือง
หนาลาน ปภ.ทน.อด.
ทาอากาศยาน
อุดรธานี

เทศบาลนคร
อุดรธานี
บริษัท อุดรธานี
พัฒนาเมือง
จํากัด
วัฒนธรรม
จังหวัด

หองประชุม
ชอทองกวาว
มรภ.สวนสุนันทา
บริเวณเสาธง
สํานักงาน
หนาศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
หองประชุมวีธรา 1
เกษตรและ
โรงแรมวีธรา
สหกรณจังหวัด
พื้นที่อําเภอกุมภวาป

พัฒนาสังคม

พื้นที่อําเภอศรีธาตุ

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงาน
จังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

11 พ.ค.
12 พ.ค.
13 พ.ค.

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

11 พ.ค.

12 พ.ค.
13 พ.ค.

- รวมชมและใหกําลังใจนักกีฬาในการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 35 “บุรรี ัมยเกมส”
11.00 น. - ประธานฝายฆราวาสทอดผาปาวัดนิโรธพิมพาราม
(สาขาวัดนาหลวง) ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง
13.30 น. - ประธานประชุมการติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจายของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

สนามกีฬากลาง
อบจ.บุรีรัมย
วัดนิโรธพิมพาราม
(สาขาวัดนาหลวง)
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

07.05 น. - ตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
08.30 น. - รวมเดินทางกับคณะฯ ไปยังโครงการกอสราง
ทางแยกตางระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ดานเหนือ)
สี่แยกหมอไพโรจน

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
โครงการกอสราง
ทางแยกตางระดับ
จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 กับถนน
วงแหวนรอบเมือง
อุดรธานี
ขนสงจังหวัดอุดรธานี
แหงที่ 1

แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1
แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1

หองประชุม
แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1
แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี

แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1

บริเวณทุงศรีเมือง
เสาธง
หนาศาลากลางจังหวัด
อําเภอกุมภวาป

เทศบาลนคร
อุดรธานี
สํานักงาน
จังหวัด
พัฒนาสังคม

อําเภอศรีธาตุ

พัฒนาสังคม

10.20 น. - รวมเดินทางกับคณะฯ ไปยังสํานักงานขนสง
จังหวัดอุดรธานี พรอมตรวจเยีย่ มสํานักงานและ
ใหกําลังใจเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
11.30 น. - รวมเดินทางกับคณะฯ ไปยังแขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1 เพื่อตรวจเยี่ยมสํานักงานและ
ใหกําลังใจเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
15.00 น. - รวมเดินทางไปกับคณะฯ ไปยังแขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี พรอมตรวจเยี่ยมสํานักงาน
และใหกําลังใจเจาหนาทีปฏิบัติงาน
05.00 น. - รวมเปนเกียรติการปลอยตัวนักวิ่งการแขงขัน
วิ่งมาราธอน “อุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2019”
08.00 น. - รวมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย
09.30 น. - รวมมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก)
1. บานเลขที่ 45 ม.8 ต.เสอเพลอ
13.00 น. - รวมมอบบานตามโครงการซอมสรางบาน 125 ป
125 หลัง (บานอุนรัก)
1. บานเลขที่ 65/1 ม.6 ต.หนองนกเขียน
2. บานเลขที่ 128 ม.7 ต.หนองนกเขียน

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

11 พ.ค.
12 พ.ค.
13 พ.ค.

- วันหยุดราชการ
05.00 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีปลอยตัวการแขงขัน
วิ่งมาราธอน “อุดรธานีฮาลฟมาราธอน”
08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ

บริเวณทุงศรีเมือง

กกท.
วัดนิโรธพิมพา
ราม
OSM

แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1

แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1

เทศบาลนคร
อุดรธานี
เสาธง
สํานักงาน
หนาศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
09.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณี รองเรียนโรงงานยางพารา
วัดปาหลวง ม.7
สํานักงาน
ของ บริษัท กวางเขิน รับเบอร (แมน้ําโขง) จํากัด
ต.นาขา อ.เมือง
จังหวัด
13.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการฝกอบรมเยาวชนอาสา
กองรอย อส.จ.อด. ปกครองจังหวัด
รักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจําป
ที่ 1
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุนที่ 1)

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

11 – 13
พ.ค.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

11 พ.ค.

12 พ.ค.
13 พ.ค.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

24 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

- ปฏิบัติภารกิจที่ มทบ.24

- เวรวันหยุดราชการ
11.00 น. - กลาวรายงานพิธีปดโครงการสงเสริมการเรียนรู
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รุนที่ 5
- เวรวันหยุดราชการ
05.00 น. - รวมเปนเกียรติการปลอยตัวนักวิ่งการแขงขันวิ่ง
มาราธอน “อุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2018”
14.00 น. - ประธานประชุมสรุปปญหาความตองการของ
ประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําป
งบประมาณ 2562
- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

มทบ.24

มทบ.24

ศูนยศิลปาชีพนาตาด
นาโปรง ต.บะยาว
อ.วังสามหมอ

ปกครองจังหวัด

สนามทุงศรีเมือง

เทศบาลนคร
อุดรธานี
อําเภอ
โนนสะอาด

ลานอเนกประสงค
บานหวยหมากหล่ํา
ม.6 ต.ทมนางาม
วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

