ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
16.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 26 มิถุนายน 2๕62
เรื่อง
สถานที่
- ประธานสภากาแฟ “เชานี้ ที่อุดรธานี”
สนง.ขนสงแหงที่ 1
- ประธานพิธีเปดโครงการอบรมขยายผลหลักสูตร
หอประชุม
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 2/61
อเนกประสงค
เปนเบา เปนแมพิมพ
มรภ.อด.
- ประธานเปดงานวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) หองอุดรธานีฮอลล
ประจําป 2562
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา
- รวมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดถุงพลาสติก
ทางเชื่อมศาลากลาง
งดโฟม
- ถวายสักการะและกลาวตอนรับพระสังฆาธิการในการ
ศาลา 100 ป
ประชุมคณะสงฆจังหวัดอุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
หองประชุมสํานักงาน
อุดรธานี
ที่ดินจังหวัด
- ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศล
ศาลาบุญสิงห
และถวายพระพรแดสมเด็จพระสังฆราช
วัดมัชฌิมาวาส

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.00 น. - รวมกิจกรรมสภากาแฟ เชานี้ ที่อุดรธานี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/2562
10.00 น. - รวมพิธีเปดงานวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจําป 2562
10.00 น. - ประธานตรวจสอบการนําขาวไปใชในโรงงานผลิตไฟฟา

11.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานการดําเนินการวางแผน
ปลูกออยและการปองกันการเผาออยในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.จ.)
นายวันชัย จันทรพร
07.00 น. - รวมประชุมสภากาแฟ “เชานี้ ทีอ่ ุดรธานี”
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 10.00 น. - รวมเปนเกียรติและรวมกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.)
12.00 น. - รวมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดถุงพลาสติก
งดโฟม
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5/62
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/2562
16.00 น. - ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศล
และถวายพระพรแดสมเด็จพระสังฆราช

สนง.ขนสงแหงที่ 1

เจาของเรื่อง
แขวงการทางที่ 1
สาธารณสุขจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด
พระพุทธศาสนา
ที่ดินจังหวัด
พระพุทธศาสนา
สังกัดกระทรวง
คมนาคม
พัฒนาชุมชนจังหวัด

หองพอเพียง
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด
หองอุดรธานีฮอลล
ศอ.ปส.จ.อด.
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา
1. บ.ยู อาร ซี
พาณิชยจังหวัด
พาวเวอร
ถ.หนองเม็ก - บานดุง
ต.หนองเม็ก
2. บ.อุดรไพบูลย จก.
ถ.อุดร-เลย
ต.หมากแขง อ.เมือง
หองประชุมสํานักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
หองประชุม อบจ.
ชั้น 4

อบจ.อด.

สนง.ขนสงแหงที่ 1
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา
ทางเชื่อมศาลากลาง

แขวงการทางที่ 1
ศอ.ปส.จ.อด.

หองประชุมสบายดี

พัฒนาสังคม

หองประชุม 6 ชั้น 4
อาคาร 1

วัฒนธรรมจังหวัด

ศาลา 100 ป
วัดโพธิสมภรณ

พระพุทธศาสนา

สํานักงานจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 13.30 น. - เขารับโลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยม
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
และดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําป 2562
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สโมสรทหารบก
ถ.วิภาวดีรังสิต

ป.ป.ส.

กองทัพบก

กองทัพบก

09.00 น. - รวมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดานความมั่นคง
ระหวาง กอ.รมน. และสวนราชการภายนอกในพื้นที่
กอ.รมน.ภาค 2

หองรวมเริงไชย
สโมสรรวมเริงไชย
คายสุรนารี

กอ.รมน.

24 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

วิทยาลัยมหาดไทย
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

กระทรวงมหาดไทย

09.00น.- - รวมประชุมแผนความมั่นคง
16.30 น

- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

