วาระงานผูบริหาร
วันที่ 15 มกราคม 2๕62
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.30- รวมพิธีเปดอาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
11.30 น. จังหวัดอุดรธานี
-พิธีสงฆประธานโดยผูวาราชการการกีฬาแหงประเทศไทย
-พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลเจาที่
-กลาวตอนรับพิธีเปดเสนทางแหงเกียรติยศนักกีฬาจังหวัด
อุดรธานี (PATH OF FAME)
-ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กลาวแสดงความยินดีแก
นักกีฬาและมอบโอวาทแกนักกีฬาคนพิการเขารับโอวาท
กอนเดินทางเขารวมการแขงขันกีฬา
-มอบเงินสนับสนุน PATH OF FAME /มอบเงินสนับสนุน
นักกีฬาคนพิการ
10.00 น. -ตอนรับ พล.ท.กนก ภูมวง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.
13.00 น. -กลาวตอนรับ พลโท ณัฐชนก ศิรทิ ีปตานนท หัวหนา
คณะทํางานประสานงานมวลชน กอ.รมน.ภาค 2 ใน
โอกาสประชุมคณะทํางานประสานงานมวลชน เพื่อสราง
การรับรูเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ป 2560
14.30 น. ประธานมอบบานโครงการ “บานอุนรัก” จํานวน 2 หลัง
-น.ส.แอว ลุนสะแกวงษ บานเลขที่ 118 หมูที่ 3
บานศรีสวางวัฒนา ตําบลสีออ อําเภอกุมภวาป
(เงินบริจาค คุณปรีชา-คุณสรรคนรา ชัยรัตนพรอม
ครอบครัว จํานวน 40,000 บาท)
-น.ส.ประนอม พรหมบุตร บานเลขที่ 81 หมูที่ 5 ตําบลสี
ออ อําเภอกุมภวาป (เงินบริจาค คุณปรีชา-คุณสรรคนรา
ชัยรัตนพรอมครอบครัว จํานวน 40,000 บาท)
18.00 น. -ประธานพิธีเปด บริษัท นิสสัน ณัฐ ออโตคาร จํากัด สาขา
บานจั่น รวมกับ Mr.อันตวน บารเตส ประธานบริษัท
นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย และคุณวิชยั เฟองทวีโชค
ประธานกรรมการบริหาร Nissan nat Autocar

สถานที่
อาคาร สนง.การกีฬา
แหง ปปท.อด.
สนามฟุตบอล สนาม
กีฬา จ.อด.
สนามฟุตบอล สนาม
กีฬา จ.อด.

เจาของเรื่อง
สนง.การกีฬาฯ

ศูนยการเรียนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.หนองหาน
หอประชุมทองใหญ

กอ.รมน.อด.

อ.กุมภวาป

พมจ.อด.

บริษัท นิสสันณัฐ
ออโตคาร จํากัด

บ.นิสสันณัฐฯ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.30 น. - รวมพิธีเปดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกีฬา ณ สนามกีฬาจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
แหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
10.00 น. - ประธานการประชุมเตรียม ความพรอมการจัดงานเฉลิม
ณ หองประชุม2
ฉลองมรดกโลกบานเชียง ประจําป 2562
ศาลากลางอาคาร1ชั้น 2
13.30 น. - ประธานการประชุมคระอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ณ หองประชุม ชัน้ 2
กรรมการหอการคาจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานหอการคา
จังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - รวมการแขงขันฟุตบอลคูพิเศษระหวางทีม ฟุตบอล VIP ณ สนามกีฬา จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี พล ทีมฟุตบอลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
อุดรธานี
ประชาชนลาว

กอ.รมน.อด.

สนง.กีฬาฯ
ยุทธศาสตร
หอการคา
สนง.การกีฬาฯ

นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - สวมชุดไทย ใสบาตร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 07.30 น. - รวมพิธีเปดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกีฬา
แหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. -ประชุมคณะอนุกรรมการฝายพิธีการและรําบวงสรวง
14.30 น. -รวมมอบบานผูดอยโอกาส โครงการ “บานอุนรัก”
เนื่องในงานฉลอง 125 ป เมืองอุดรธานี 125 หลัง
จํานวน 2 หลัง
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 07.00 น. - สวมชุดไทย ใสบาตร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 07.30 น -รวมพิธีเปดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกีฬา
แหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. -รวมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนโรงงานยางพารา
ของบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด(มหาชน) สาขา
อุดรธานี และบริษัท วงศบัณฑิต อุดรธานี จํากัด
13.00 น. -ประธานพิธีเปดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทํางาน
ศูนยดํารงธรรมหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน ในการ
สรางเครือขายความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการ
สรางความปรองดองตามแนวทางประชารัฐตอความมั่นคง
ของประเทศชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอม
บรรยายพิเศษฯ
13.30 น. -ประธานการประชุมถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาฉุกเฉินในผูใชยาเสพติดหรือสารเสพติด
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
13.30 น. -รวมประชุมคณะทํางานประสานงานมวลชน เพื่อสราง
การรับรูเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ป 2560
เพือ่ เตรียมการเลือกตั้งในป 2562 (โดยพลโท ณัฐชนก
ศิริทีปตานนท หัวหนาคณะทํางานประสานงานมวลชน
กอ.รมน.ภาค 2)
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

08.00 น. - ตอนรับคณะเจากรมจากกองทัพบก

ณ ลานหนองประจักษฯ
ณ สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
(โพธิ์ เนติโพธิ)์
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

สนง.พระพุทธฯ
สนง.การกีฬาฯ
สนง.วัฒนธรรมฯ
พมจ.อด.

ณ ลานหนองประจักษฯ
ณ สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี
หองประชุมพระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตร
(โพธิ์ เนติโพธิ)์

สนง.พระพุทธฯ
สนง.การกีฬาฯ

โรงแรมการิน

ปกครองจังหวัด

หองประชุมเทพารักษ
เทศบาลนครอุดรธานี

ศอ.ปส.จ

หอประชุมทองใหญ

กอ.รมน.จ.อด.

มทบ.24

กองทัพบก

ศูนยดํารงธรรม
จังหวัดอุดรธานี

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

07.00 น. - รวมพิธีเปดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกีฬา
แหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

ณ สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี

สนง.การกีฬาฯ

10.00 น. - รวมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมแผนการดําเนินงานตาม
ศูนยการเรียนรูหลัก
โครงการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
(D-slaeng)
พอเพียงบานมวง
13.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทํางาน โรงแรมการิน จ.อุดรธานี
ศูนยดํารงธรรมหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน ในการ
สรางเครือขายความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการ
สรางความปรองดองตามแนวทางประชารัฐตอความมั่นคง
ของประเทศชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอม
บรรยายพิเศษฯ
13.30 น. -รวมประชุมคณะทํางานประสานงานมวลชน เพื่อสราง
หอประชุมทองใหญ
การรับรูเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ป 2560
เพือ่ เตรียมการเลือกตั้งในป 2562 (โดยพลโท ณัฐชนก
ศิริทีปตานนท หัวหนาคณะทํางานประสานงานมวลชน
กอ.รมน.ภาค 2)
14.30 น. -รวมมอบบานผูดอยโอกาส โครงการ “บานอุนรัก”
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
เนื่องในงานฉลอง 125 ป เมืองอุดรธานี 125 หลัง
จํานวน 2 หลัง
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

06.30 น. - สวมชุดไทย ใสบาตร
07.00 น. - รวมพิธีเปดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกีฬา
แหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. -รวมประชุมคณะทํางานประสานงานมวลชน เพื่อสราง
การรับรูเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ป 2560
เพือ่ เตรียมการเลือกตั้งในป 2562 (โดยพลโท ณัฐชนก
ศิริทีปตานนท หัวหนาคณะทํางานประสานงานมวลชน
กอ.รมน.ภาค 2)
14.30 น. -รวมมอบบานผูดอยโอกาส โครงการ “บานอุนรัก”
เนื่องในงานฉลอง 125 ป เมืองอุดรธานี 125 หลัง
จํานวน 2 หลัง

ปกครองจังหวัด

กอ.รมน.

พมจ.อด.

ณ ลานหนองประจักษฯ
ณ สนามกีฬาจังหวัด
อุดรธานี
หอประชุมทองใหญ

สนง.พระพุทธฯ
สนง.การกีฬาฯ

อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

พมจ.อด.

กอ.รมน.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

