ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
29 มิ.ย.

เวลา
08.10 น.
09.00 น.

14.00 น.
15.00 น.

20.10 น.
30 มิ.ย.
1 ก.ค.

07.00 น.
08.00 น.

วาระงานผูบริหาร
วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2๕62
เรื่อง
- ตอนรับทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ทานวิวัฒน ศัลยกําธร)
- ตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ทานวิวัฒน ศัลยกําธร) ในโอกาส
เดินทางเปนประธานพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่หวย
หมากหล่ํา เพื่อจัดตั้ง “ศูนยการเรียนรูหวยหมาก
หล่ํารวมใจ เทิดไทองคราชันย”
- ประธานพิธีเปดงาน ณ ทอปซุเปอรมาเก็ต
- กลาวตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ทานวิวัฒน ศัลยกําธร) ในการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการออกแบบพื้นที่
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี
- สงทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ทานวิวัฒน ศัลยกําธร)
- วันหยุดราชการ
- รวมงานวันสถาปนาศาลแรงงานภาค 4 ครบรอบ
ปที่ 15 (ประธานโดย นายวิเชียร แสงเจริญถาวร
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค 4)
- รวมเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ

สถานที่
ทาอากาศยาน
อุดรธานี
บานหวยหมากหล่ํา
ม.6 ต.ทมนางาม
อ.โนนสะอาด

ทอปซุเปอรมาเก็ต
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพระราชดําริฯ
ต.วังทอง
อ.บานดุง

เจาของเรื่อง
ปกครองจังหวัด

เกษตรและ
สหกรณ

ทาอากาศยาน
อุดรธานี
อาคารศาลแรงงาน
ภาค 4 ถ.นิตโย

ศาลแรงงาน
ภาค 4

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หองอุดรธานีฮอลล
โรงแรมเซนทารา

สํานักงาน
จังหวัด
สนง.ททท.

หองประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

คลังจังหวัด

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัด

สหกรณจังหวัด

09.00 น. - กลาวตอนรับ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยและผูเขารวมประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ททท.ป 2563 (TATAP 2020)
09.00 น. - ประธานพิธี อุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย เทิดไท
วัดมัชฌิมาวาส
ธนาคารออมสิน
รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
พระอารามหลวง
ภาค 10
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
09.15 น. - ประธานพิธีเปดงานโครงการฯ และพิธี MOU
หองประชุม ชั้น 2
ทีโอที จํากัด
โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0
อาคารคอมพิวเตอร
ตนกลาประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ม.ราชภัฏอุดรธานี
และสังคม (Digital Economy) ประจําป 2562
13.00 น. - รวมกิจกรรม TAT CSR มอบสีเขียวสูชุมชนโดย
บานโนนกอก
สนง.ททท.
การปลูกตนไม (ตนทองกวาว จํานวน 365 ตน)
อ.เมืองอุดรธานี
14.00 น. - ประธานพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของ สนามกีฬาสถาบันการ สพป.อด.เขต 1
ลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
พลศึกษา วิทยาเขต
คณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2562
อุดรธานี
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

29 –30
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
1 ก.ค. 09.30 น. - รวมการประชุมสัมภาษณคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐประจําจังหวัดอุดรธานี (คอจ.)
โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานสงเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

29 มิ.ย.
11.00 น.

30 มิ.ย.
1 ก.ค.

นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

15.00 น.

29 มิ.ย.
08.00 น.
30 มิ.ย.
1 ก.ค.

08.00 น.

- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานพิธเี ปดโครงการจัดการความรูใน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ประจําป
2562 และบรรยายพิเศษหัวขอ “การพัฒนา
คุณภาพบริการเพื่อรองรับสังคม Digital”
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2562
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี”
ตั้งศูนยเรียนรูหวยหมากหล่ํารวมใจเทิดไทองค
ราชันย
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมเขาแถวเคารพธงชาติ

10.30 น. - ตรวจเยี่ยม โรงแรมรวยสุข 2 ตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547
11.30 น. - ตรวจเยี่ยม สมาคมพยานพระยะโฮวา
ในประเทศไทย
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

29 –30
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
1 ก.ค. 09.00 น. - ประชุมเกี่ยวกับการปรับยายสัสดี
29 มิ.ย.
30 มิ.ย.
1 ก.ค.

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

29 –30
มิ.ย.
1 ก.ค.

08.00 น. - รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี”
ตั้งศูนยเรียนรูหวยหมากหล่ํารวมใจเทิดไทองค
ราชันย
- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

หองประชุมมาโจเรล
ชั้น 2 โรงแรม เดอ
ปริ้นเซส อุดรธานี

ประกันสังคม

สนามศุภชลาศัย
กรีฑาสถานแหงชาติ
เขตปทุมวัน กทม.

สพป.อด.เขต 1

บานหวยหมากหล่ํา
ต.ทมนางาม
อ.โนนสะอาด

อ.โนนสะอาด

หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
เลขที่ 333 ม.6
ถ.รอบเมือง
ต.หนองบัว
เลขที่ 323/3 ม.14
ซ.บานเกาจาน
ถ.นิตโย ต.หมากแขง

สํานักงาน
จังหวัด
ปกครองจังหวัด

บก.ทภ.2

ทภ.2

บานหวยหมากหล่ํา
ต.ทมนางาม
อ.โนนสะอาด

อ.โนนสะอาด

ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

