วาระงานผูบริหาร
วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2๕62
ผูบ ังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
1 มิ.ย.

เวลา
09.30 น.
13.30 น.

2 มิ.ย.
3 มิ.ย.

14.30 –
16.30 น.
14.30 –
16.30 น.

เรื่อง
รวมโครงการถอดบทเรียนและอบรมหลักสูตร
ผูบริหารสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั รุน ที่ 2
- รับฟงการบรรยาย โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์
ฉัตรทนานนท อดีตเลขาธิการ ส.การตลาดแหง
ประเทศไทย
- พิธีรับมอบใบสัมฤทธิบัตร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง
- นําเสนอผลงาน ภายใตแนวคิด “Thailand
Digital Transformation in 2023”
- นําเสนอผลงาน ภายใตแนวคิด “Thailand
Digital Transformation in 2023” (ตอ)

07.00 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2562
08.45 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
10.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู
คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําป
2562
11.30 น. - ประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี (กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน)
19.00 น. - ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

4 มิ.ย.

07.00 น. - ประธานโครงการสวมผาไทย ใสบาตรพระ
09.00 น. - คุณอนุชา เปรมเพชร ผจก.ทั่วไป ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี และคณะเขาพบ
หารือการตั้งศูนยบริการประชาชนฯ
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2562
13.30 น. - ประธานประชุม กต.ตร. จังหวัดอุดรธานี

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราวฮิลล
ลาดพราว ซอย 4

เจาของเรื่อง
สํานักงาน
เศรษฐกิจดิจิทลั

หองประชุม ชั้น 5
อาคารลาดพราวฮิลล
ลาดพราว ซอย 4
อาคารอเนกประสงค
กิจกรรมนักศึกษา
ม.ราชภัฏอุดรธานี

สํานักงาน
เศรษฐกิจดิจิทลั

อาคารอเนกประสงค
กิจกรรมนักศึกษา
ม.ราชภัฏอุดรธานี
หนองเลิงพากย
บานขมิ้น ม.4
ต.กุดสระ อ.เมือง

สํานักงาน
จังหวัด

สถานสงเคราะห
เด็กหญิง
อ.เมืองอุดรธานี
อาคารอเนกประสงค
กิจกรรมนักศึกษา
ม.ราชภัฏอุดรธานี
หนองประจักษ
หองประชุม ผวจ.อด.
หองประชุมสบายดี
หองประชุม
ทุงศรีเมือง 2 ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงาน
จังหวัด

อําเภอเมือง
อุดรธานี
พัฒนาสังคม
สํานักงาน
จังหวัด
พระพุทธศาสนา
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี
สํานักงาน
จังหวัด
ตํารวจภูธร
จังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1–2
มิ.ย.
3 มิ.ย.

4 มิ.ย.
นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1 มิ.ย.

- วันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร
08.45 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
17.00 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2562
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - กลาวตอนรับประธานพิธีเปด
(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนสง)
10.00 น. - ประธานถวายผาไตรประทาน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคณ
ุ
11.30 น. - ประธานเปดโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (เยาวชน อ.พม.)
13.30 น. - ตรวจติดตามการจัดการดานขยะ

2 มิ.ย.
3 มิ.ย.

4 มิ.ย.

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1–2
มิ.ย.
3 มิ.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตร
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
18.45 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
06.30 น. - รวมกิจกรรม “สวมผาไทยใสบาตรพระ”
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครัง้ ที่ 3/2562
10.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการการประกวดกระบือพันธุดี
ครั้งที่ 1
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่ม
โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส
เด็กออกกลางคืน และเด็กตกหลนในรูปแบบ
ที่เหมาะสมระดับจังหวัด
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
08.45 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
10.00 น. - รวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หองประชุมสบายดี

สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด

หองฟาหลวง 1,2
โรงแรมนภาลัย
วิหารเฉลิมพระเกียรติ
วัดโนนสวาง
ต.หมากหญา
โรงแรมฟาหลวง
รีสอรท
อบต.นาพู อ.เพ็ญ

ขนสงจังหวัด

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี
ลานกระบือ
บานนายสมควร
รอบคอบ 6 หมู 12
บานนาพู อ.เพ็ญ
หองประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

วัดโนนสวาง
ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ
พัฒนาสังคม
ปกครอง
อําเภอเพ็ญ
สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
สํานักงาน
จังหวัด
พระพุทธศาสนา
สํานักงาน
จังหวัด
ปศุสัตวจังหวัด

ศึกษาธิการ
จังหวัด

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี

สํานักงาน
จังหวัด

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
บริเวณหนองเลิง
บอพากย
ม.4 ต.กุดสระ

สํานักงาน
จังหวัด
ปกครองจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

3 มิ.ย.
4 มิ.ย.

19.00 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
07.00 น. - รวมกิจกรรม “สวมผาไทย ใสบาตรพระ”
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
หนวยงาน องคกร และบุคคล ทีม่ ผี ลการ
ปฏิบัติงานดานยาเสพติดเขารับรางวัล เนื่องในวัน
ตอตานยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจําป 2562
16.00 น. - ตรวจเยี่ยม โครงการ โนโววิลล อุดรธานี ในการ
จัดทําสาธารณูปโภค
16.45 น. - ตรวจเยี่ยมโครงการสิทธารมย ในการจัดทํา
สาธารณูปโภค
17.30 น. - ตรวจเยี่ยมโรงแรมสยามแกรนด
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

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

1–3
มิ.ย.
4 มิ.ย.

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

1 มิ.ย.
2 มิ.ย.
3 มิ.ย.

4 มิ.ย.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

1 มิ.ย.

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หนองประจักษ
หองประชุมสบายดี
หองประชุม ผวจ.อด.

โครงการโนโววิลล
อุดรธานี ต.บานจั่น
อ.เมืองอุดรธานี
โครงการสิทธารมย
ต.หมากแขง
(รอบเมือง)
โรงแรมสยามแกรนด

สํานักงาน
จังหวัด
พระพุทธศาสนา
สํานักงาน
จังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.

ที่ดินจังหวัด
ที่ดินจังหวัด
ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
09.00 น. - รวมพิธีเปดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 13 หมวดอักษร กษ
- เวรวันหยุดราชการ
06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
09.30 น. - รวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
17.00 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
09.00 น. - ประชุมหารือการตั้งศูนยบริการประชาชนใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนอําเภอกุมภวาป

10.00 น. - เปนผูแทน
หมอมเจาฑิฆัมพร ยุคล
หมอมราชวงศ สุพรรณกัลยา ทองใหญ
หมอมหลวง ปณฑิตตา จักรพันธ
เชิญผาไตรถวายแดพระครูพิพัฒนวิทยาคม
(หลวงพอเจริญ ฐานยุตโฺ ต) เนื่องในโอกาส
เจริญอายุวัฒนมงคลครบ 59 ป
24 เม.ย.
- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ถึง
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72
28 มิ.ย.

หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

ขนสงจังหวัด

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี

สํานักงาน
จังหวัด

อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
บริเวณหนองเลิง
บอพากย
ม.4 ต.กุดสระ
อาคารอเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงาน
จังหวัด
ปกครองจังหวัด

อบต.ทาลี่
อ.กุมภวาป

สํานักงาน
จังหวัด
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี
ปกครองจังหวัด

วิหารเฉลิมพระเกียรติ
วัดโนนสวาง
อ.หนองวัวซอ

วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

