ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.00 น.

08.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 14 มิถุนายน 2๕62
เรื่อง
- ถวายการตอนรับสมเด็จพระพุฒาจารย ปฏิบตั ิหนาที่
แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เปนประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญ
ธรรม 3 ประโยค แกพระภิกษุสามเณร ในเขตปกครอง
คณะสงฆหนตะวันออก ภาค 8-9
- ออกอากาศสดรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี
- ตอนรับผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย) และคณะ
- ประธานพิธีเปดโครงการสรางคานิยมและปลูกจิตสํานึก
ตอตานการทุจริตจังหวัดอุดรธานี

09.00 น. - ลงพื้นที่ บริษัท กวางเขิน รับเบอร (แมน้ําโขง) จํากัด
ตรวจสอบและติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
16.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ Thailand Update
Application
17.00 น. - ตอนรับ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน (นายเกียรติคุณ
ชาติประเสริฐ) และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียม
การประชาสัมพันธศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีแกคณะ
ทูตตางประเทศฯ
18.00 น. - รวมพิธีบายศรีสูขวัญนาค นายกลาเกิด ตรีวัฒนสุวรรณ
(บุตรชาย นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ)
19.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
โรตารี 4 สโมสร ปบริหาร 2562-2563

สถานที่
ทาอากาศยาน
อุดรธานี

เจาของเรื่อง
พระพุทธศาสนา

บริษัท โฮมเคเบิล้

ประชาสัมพันธ

หองประชุม ผวจ.อด.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
สํานักงานจังหวัด
อเนกประสงค
มรภ.อุดรธานี
บริษัท กวางเขิน
สํานักงานจังหวัด
รับเบอร (แมน้ําโขง)
ต.นาขา อ.เมือง
หองประชุมพระยาศรี
สนง.ปภ.จ.อด.
สุริยราชวรานุวัตร
ชั้น 4 บริเวณหนา Udon Update
รานอาหารชาบูชิ
ลอบบี้ โรงแรม
สนง.หนังสือเดินทาง
เซนทารา
ชั่วคราวอุดรธานี
บานศรีรุง เลขที่ 49
ถ.บานโนน
ต.หมากแขง
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.00 น. - ประธานเปดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หองดาริกา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง “ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานให
โรงแรมอุดรโฮเต็ล
ความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน” ภายใตกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูยมื แกเกษตรกรผูยากจน
09.30 น. - รวมประชุมการตรวจราชการ ผูต รวจกระทรวงมหาดไทย หองประชุมกรมหลวง
เขต 10 (นายสุวพงศ กิติภัทยพบิ ูลย) และคณะ
ประจักษศลิ ปาคม
10.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
หองประชุม
ภารกิจถายโอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
สุพรรณิการ
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ควบคุม
โรงแรมสยามแกรนด
น้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา
หองประชุมสบายดี
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมการจัดเตรียมขอมูลตามโครงการศึกษา
หองสมุดศาลากลาง
และสงเสริมลูทางการคา การลงทุน และการจัดตั้ง
จังหวัด ชั้น 3
เขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนาม และจีน เสนทาง
อาคาร 2
ฮานอย-นครไฮฟอง-กวางนิงห-ลางเซิน-นครหนานหนิง
18.00 น. - ประธานการแถลงขาวการจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับรณรงค
สนามฟุตบอล
งดเหลาเขาพรรษา” ประจําป 2562
มรภ.อุดรธานี

สโมสรโรตารี่
เกษตรและสหกรณ

สํานักงานจังหวัด

พัฒนาชุมชน
สํานักงานจังหวัด

กกท.อด.

นายวันชัย จันทรพร
09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด หองประชุมพระยาศรี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
สุริยราชวรานุวัตร
11.00 น. - ประธานประชุมคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ก.อบต.
หองประชุมทองถิ่น
15.00 น. - รวมรับฟงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
หองประชุมกรมหลวง
(Smart City) และกลยุทธดานการตลาด (Marketing)
ประจักษศลิ ปาคม
18.00 น. - รวมพิธีบายศรีสูขวัญนาค นายกลาเกิด ตรีวัฒนสุวรรณ บานศรีรุง เลขที่ 49
(บุตรชาย นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ)
ถ.บานโนน
ต.หมากแขง
19.00 น. - รวมเปนเกียรติ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
หองอุดรดุษฎี
โรตารี 4 สโมสร ปบริหาร 2562-2563
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 09.00 น. - ลงพื้นที่ บริษัท กวางเขิน รับเบอร (แมน้ําโขง) จํากัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ตรวจสอบและติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
13.30 น. - รวมประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
15.00 น. - ประธานพิธีปดโครงการศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
18.00 น. - รวมพิธีบายศรีสูขวัญนาค นายกลาเกิด ตรีวัฒนสุวรรณ
(บุตรชาย นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ)
19.00 น. - รวมเปนเกียรติ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
โรตารี 4 สโมสร ปบริหาร 2562-2563
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สโมสรโรตารี่

บริษัท กวางเขิน
รับเบอร (แมน้ําโขง)
ต.นาขา อ.เมือง
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
บานศรีรุง เลขที่ 49
ถ.บานโนน
ต.หมากแขง
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

สํานักงานจังหวัด

หองดาริกา
โรงแรมอุดรโฮเต็ล

เกษตรและสหกรณ

หองประชุมกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1

สํานักงานจังหวัด

วิทยาลัยมหาดไทย
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

กระทรวงมหาดไทย

ปภ.
ศอ.ปส.จ.อด.

สโมสรโรตารี่

- ปฏิบัติราชการปกติ

09.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน” ภายใตกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูยมื แกเกษตรกรผูยากจน
09.30 น. - รวมประชุมตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2562
13.30 น. - รวมประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
15.00 น. - กลาวรายงานพิธีปดโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2562 รุนที่ 5
24 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

ปกครองจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

