ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
22 มิ.ย.

เวลา
13.30 น.
17.45 น.
18.00 น.

23 มิ.ย.

16.00 น.
17.00 น.

24 มิ.ย.

08.00 น.
10.30 น.

13.30 น.
13.30 น.
14.00 น.

15.00 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

22 มิ.ย.
14.00 น.
23 มิ.ย.
24 มิ.ย.

10.00 น.

13.30 น.
14.00 น.
14.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2๕62
เรื่อง
สถานที่
เจาของเรื่อง
- ประธานเปดงานประชุมใหญสามัญ วันประกันชีวิต หองทุงศรีเมืองแกรนด คปภ.อุดรธานี
แหงชาติ ป 2562
โรงแรมเซนทารา
- ประธานเปดการแขงขัน “วิ่งพักตับรณรงคงดเหลา
บริเวณทุงศรีเมือง
สนง.การกีฬา
เขาพรรษา”
- ประธานพิธีปลอยตัวนักกีฬาประเภทวิ่ง HALF
MALATHON 21 KM
- รับโลขอบคุณในการสนับสนุนการจัดการแขงขัน
สนามทุงศรีเมือง
ทน.อด.
กีฬาวอลเลยบอลชายหาด อายุตา่ํ กวา21 ป
ชิงแชมปโลก
- ประธานพิธีปดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
สนามทุงศรีเมือง
ทน.อด.
ชายหาด อายุต่ํากวา21 ป ชิงแชมปโลก
- รวมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ
หนาเสาธง
สํานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
- บันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรเนื่องในวัน
หองแสดง อาคาร
สํานักงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
สถานีวิทยุโทรทัศน
จังหวัด
พระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
แหงประเทศไทย
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ขอนแกน
- บรรยายสรุป หัวขอ วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร หองประชุมกรมหลวง
ศึกษาธิการ
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ใหแกคณะนักบริหาร
ประจักษศลิ ปาคม
จังหวัด
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 9
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
หองประชุม
เกษตรและ
การเกษตรและสหกรณระดับจังหวัดอุดรธานี
พระพุทธบาทบัวบก
สหกรณ
ครั้งที่ 4/2562
- ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการ
หองประชุม ผวจ.อด. ปกครองจังหวัด
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(นายอําเภอประชุมผานระบบวีดทิ ัศนทางไกล)
- ประธานประชุมการเรงรัดการดําเนินงานและการ หองประชุม ผวจ.อด.
สํานักงาน
เบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
จังหวัด
ราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
- เวรวันหยุดราชการ
- ชมการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/2562
- รวมประชุมเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 6/2562
- รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 8/2562

ทุงศรีเมืองอุดรธานี

ทน.อด.

สถานีโทรทัศน
แหงประเทศไทย
จังหวัดขอนแกน

สํานักงาน
จังหวัด

หองประชุม
พระพุทธบาทบัวบก

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

หองประชุมสบายดี

คลังจังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

ปกครองจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

22 มิ.ย.

23 มิ.ย.
24 มิ.ย.

10.15 น. - ประธานพิธีเปดมหกรรมการแขงขันเกมกีฬาทาง
วิชาการ “รายการครอสเวิรค เกม”
11.00 น. - ประธานเปดงานโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากร
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
17.45 น. - รวมเปดการแขงขันกิจกรรมวิ่งพักตับ
18.00 น. - ประธานกลาวเปดงาน Wedding Fair 2019
20.00 น.
17.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

14.00 น.
นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

22 - 23
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
24 มิ.ย. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

22 – 23
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
24 มิ.ย. 08.30 น. - รวมประชุม VCT ประจําสัปดาห
22 มิ.ย.
23 มิ.ย.
24 มิ.ย.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

24 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

สํานักงาน
จังหวัด
องคกรสตรี

หองมุขมนตรี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
สนามทุงศรีเมือง
กทท.
ล็อบบี้ ชั้น 1
โรงแรม
โรงแรมเซนทารา
เซนทารา
- รวมพิธีมอบถวยรางวัลงดเหลาเขาพรรษา
สนามทุงศรีเมือง
กทท.
- รวมพิธีปดกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
สนามทุงศรีเมือง
ทน.อด.
- รวมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย
เสาธง
สํานักงาน
หนาศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
- รวมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน
สถานีโทรทัศน
สํานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
แหงประเทศไทย
จังหวัด
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรึสินทรมหาวชิราลงกรณ
จังหวัดขอนแกน
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
- รวมประชุมติดตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ หองประชุม ผวจ.อด. ปกครองจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

09.00 น. - ประธานพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ” โครงการพัฒนาภูมิทัศนคลองเจริญ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2562
14.00 น. - ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

หองคอนเวนชั่นฮอลล

17.30 น. - รวมกิจกรรม “วิ่งพักตับรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา” ประจําป 2562
15.00 น. - รวมพิธีปดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด
10.00 น. - รวมบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
14.00 น. - รวมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด
- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

เสาธง
สํานักงาน
หนาศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
บริเวณถนนเทพารักษ เทศบาลนคร
(หลังตลาดโพศรี)
อุดรธานี
หองประชุมสํานักงาน
สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
หองประชุม ผวจ.อด. ปกครองจังหวัด

มทบ.24

ทภ.2

บริเวณทุงศรีเมือง

การกีฬา

สนามทุงศรีเมือง
หองแสดง อาคาร
สวท.แหงประเทศไทย
จังหวัดขอนแกน

ทน.อด.
สํานักงาน
จังหวัด

หองประชุม ผวจ.อด.

ปกครองจังหวัด

วิทยาลัยมหาดไทย
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

กระทรวง
มหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

