ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวา ราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
07.50 น.
08.00 น.
09.30 น.
09.30 น.

13.30 น.
18.00 น.
19.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 27 มิถุนายน 2๕62
เรื่อง
สถานที่
- ประธานในการรับสงมอบรถยนตราชการจากสํานักงาน
ศาลากลางจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีใหกับที่ทําการปกครอง
อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
หองประชุมพระยาศรี
มหาดไทย นายอําเภอ และหัวหนากลุมงานที่ทําการ
สุริยราชวรานุวัตร
ปกครองจังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ หอประชุมทองใหญ
ประจําจังหวัดอุดรธานี ประจําเดือนมิถุนายน 2562
- ตอนรับ ทานอําพล กิตติอําพน องคมนตรี และคณะ
1.โรงเรียนบาน
และรวมประชุมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนบาน
ดอนกลอยดอนอุดม
ดอนกลอยดอนอุดม อําเภอเพ็ญ และโรงเรียนบาน
อ.เพ็ญ
หมากตูมดอนยานาง อ.เมืองอุดรธานี
2. โรงเรียนบาน
หมากตูมดอน
ยานาง อ.เมือง
- รวมประชุมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนบาน
ดอนกลอยดอนอุดม อ.เพ็ญ
- รวมประชุมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนบานหมากตูม โรงเรียนบานหมากตูม
ดอนยานาง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ดอนยานาง
- สง ทานอําพน กิตติอําพน องคมนตรี และคณะ
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี
- ตอนรับ นายธานี แสงรัตน เอกอัครราชทูต
โรงแรม เดอ ปริ้นเซส
ณ กรุงฮานอย และคณะ และรวมรับประทานอาหารเย็น

เจาของเรื่อง
ประกันสังคม
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานหนังสือ
เดินทางอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และ หน.กลุม งาน ปค.
10.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
10.30 น. - ประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ผานระบบ
วีดิทัศนทางไกล
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารทุงศรีเมือง

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
หองประชุม POC

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย

หองประชุม POC

สํานักงานจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
07.45 น. - รวมรับการสงมอบรถยนตราชการจากสํานักงาน
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมใหกับที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และ หน.กลุม งาน ปค.
08.10 น. - รวมตอนรับคณะผูนําจากพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
12.00 น. - รวมรับประทานอาหารเที่ยงกับคณะผูนําจาก
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
14.00 น. - ประธานประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2562
15.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบตั ิการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/2562
19.00 น. - รวมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผูนําจากพรรค
คอมมิวนิสตเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี
หอประชุมทองใหญ
VT แหนมเนือง (ใหม)

ประกันสังคม
ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ชั้น 2
สนง.จัดหางานจังหวัด
หองประชุม ชั้น 2
สนง.จัดหางานจังหวัด

แรงงานจังหวัด

หองอาหารมายา
โรงแรมเดอ ปริ้นเซส
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

แรงงานจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 08.00 น. - รวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ และ หน.กลุม งาน ปค.
08.30 น. - พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.
และคณะ เขาเยีย่ มคํานับ เนื่องในโอกาสเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมกองรอย อส.จ.อด.ที่ 1
09.00 น. - ประธานกลาวเปดการประชุมเพือ่ บูรณาการขอเสนอ
การวางแผนการใชประโยชนพื้นที่และการออกแบบ
สถาบันที่สามารถปรับเปลี่ยนไดและตอบสนองตอความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
09.30 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี (กทจ.)
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - รับคณะ พลโท วุฒิชัย นาควนิช
08.00 น. - รวมประชุมนายอําเภอ และหัวหนาสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
09.00 น. - รวมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
09.00 น. - ตอนรับ พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ พรอมคณะ
เขาตรวจเยีย่ ม กองรอย อส.จ.อด.ที่ 1
14.00 น. - รวมประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ประจําเดือน มิ.ย.62
24 เม.ย.
ถึง
28 มิ.ย.

- ฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 72

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ปกครองจังหวัด

หองทุงศรีเมือง 2
ชั้น 2
โรงแรมเซ็นทารา

สํานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สํานักงานจังหวัด
ทองถิน่ จังหวัด

หอประชุมทองใหญ
หองประชุมเทพารักษ
ชั้น 3 ทน.อด.

บก.อส.จ.อด.

ร.13 พัน 1
คายรามสูร

กอ.รมน.ภาค 2

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร
หอประชุมทองใหญ
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองประชุมเทศบาล
นครอุดรธานี ชั้น 3

ปกครองจังหวัด

วิทยาลัยมหาดไทย
อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

