วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2๕62
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
27 ก.ค.

เวลา

เรื่อง
- ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดาเนินกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
28 ก.ค. 07.00 น. - ประธานพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์จานวน 68 รูป
09.00 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน
10.00 น. - ประธานพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
11.00 น. - ประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
12.00 น. - ประธานเลีย้ งอาหารกลางวันผู้ดอ้ ยโอกาส
14.00 น. - ประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
19.00 น. - ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล
29 ก.ค. 18.30 น. - ประธานพิธีเปิดกิจกรรม วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ก.ค. 07.00 น. - ประธานกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย
ใส่บาตรพระ”
09.00 น. - ประธานเปิดการอบรมวิทยากรกองทุนการออม
แห่งชาติในระดับอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
09.30 น. - ประธานประชุมกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
16.30 น. - บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานที่
เขต ทน.อด./
อ.เมือง / อ.ทุ่งฝน
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
บริเวณ
สะพานลอย
หน้า วปถ.7
มรภ.อด. วิทยา
เขตสามพร้าว
โรงเรียนโสตศึกษา
อุดรธานี
อาเภอทุ่งฝน
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
สนามทุ่งศรีเมือง

หนองประจักษ์

เจ้าของเรื่อง
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
มรภ.อด.
พัฒนาสังคม
อบจ.อด.
สานักงาน
จังหวัด
อบจ.อด.

พระพุทธศาสนา

ห้องกรมหลวง ปกครองจังหวัด
ประจักษ์ศลิ ปาคม
ห้องพระยาศรี
ปภ.
สุริยราชวรานุวัตร
ห้องแสดงอาคาร
สานักงาน
สถานีวิทยุ
จังหวัด
โทรทัศน์ ขก.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
27 ก.ค. 18.30 น. - ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมป์เปี้ยนชิพ
รุ่น 17 ปี
28 ก.ค 06.30 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์จานวน 68 รูป
09.00 น. - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ ีและพลังของแผ่นดิน
10.00 น. - ร่วมพิธเี ปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
11.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
12.00 น. - ร่วมกิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส
14.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
16.00 น. - ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ
19.00 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล

สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
บริเวณ
สะพานลอย
หน้า วปถ.7
มรภ.อด. วิทยา
เขตสามพร้าว
โรงเรียนโสตศึกษา
อุดรธานี
อาเภอทุ่งฝน
ทุ่งศรีเมืองไปยัง
มรภ.อุดรธานี
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
สนามทุ่งศรีเมือง

กกท.
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
มรภ.อด.
พัฒนาสังคม
อบจ.อด.
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

29 ก.ค. 18.30 น. - ร่วมกิจกรรม วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
อบจ.อด.
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ก.ค. 09.00 น. - ร่วมเปิดการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ
ห้องกรมหลวง ปกครองจังหวัด
.
ในระดับอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ประจักษ์ศลิ ปาคม
13.30 น. - เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ศูนย์แสดงสินค้า กรมหม่อนไหม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
อิมแพค
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
เมืองทองธานี
วรราชภักดี สิริกิจจาริณีพรี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด
“งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตานานไหมไทย
ครั้งที่ 14 ประจาปี 2562”
14.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมิน
ห้องประชุม 2
ธนารักษ์พ้นื ที่
ทุนทรัพย์ประจาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562
ชั้น 2 อาคาร 1
16.00 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม ห้องแสดงอาคาร
สานักงาน
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
สถานีวิทยุ
จังหวัด
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โทรทัศน์ ขก.

นายวันชัย จันทร์พร
27 ก.ค. 10.30 น. - ร่วมงาน “รวมน้าใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562
18.30 น. - ร่วมกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
28 ก.ค. 06.30 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
08.30 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
10.00 น. - ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนเฉลิมพระเกียรติ
11.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
12.00 น. - ร่วมกิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส
14.00 น. - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
16.00 น. - ร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ
17.00 น. - ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล
18.00 น. - ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
29 ก.ค. 18.15 น. - ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค. 06.30 น.
09.00 น.
10.00 น.
10.30 น.

- ร่วมกิจกรรมวันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการค้ามนุษย์
- ประธานมอบเงินทุนผู้พิการ
- ประธานเปิดงานธารน้าใจท้องถิ่นไทยเลีย้ งอาหาร
กลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

11.00 น. - ร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ.ททท.จว.อด.
16.00 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ห้องมุขมนตรี ศูนย์สงเคราะห์ฯ
โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล
สนาม มรภ.อด.
การกีฬา
หอประชุม
สานักงาน
อเนกประสงค์
จังหวัด
มรภ.อุดรธานี
หอประชุม
สานักงาน
อเนกประสงค์
จังหวัด
มรภ.อุดรธานี
สะพานลอย
เทศบาลนคร
หน้า วปถ.7
อุดรธานี
มรภ.อุดรธานี
ทสจ.อด.
สามพร้าว
โรงเรียนโสตศึกษา พัฒนาสังคม
อุดรธานี
พื้นที่สาธารณะ
อบจ.อด.
ห้วยโป่งวัว
ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งฝน
สนามทุ่งศรีเมือง
สานักงาน
ไป มรภ.อุดรธานี
จังหวัด
หอประชุม
สานักงาน
อเนกประสงค์
จังหวัด
มรภ.อุดรธานี
หอประชุม
สานักงาน
อเนกประสงค์
จังหวัด
มรภ.อุดรธานี
ทุง่ ศรีเมืองและ
อบจ.อด.
ภายในเขต
เทศบาลนคร
อุดรธานี
หนองประจักษ์ พระพุทธศาสนา
ห้องประชุม POC พัฒนาสังคม
ห้องประชุม พมจ. พัฒนาสังคม
บริเวณหน้าพระ ท้องถิ่นจังหวัด
บรมฉายาลักษณ์
(เรือนจากลาง
อุดรธานี)
ร้านโดส
ททท.จว.อด.
ห้องแสดงอาคาร
สานักงาน
สถานีวิทยุ
จังหวัด
โทรทัศน์ ขก.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 27 ก.ค. 08.00 น. - ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้
พื้นที่แปลงเกษตร
อาเภอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
บ้านห้วย
โนนสะอาด
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
หมากหล่า
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปี 2562 (ปลูกกล้วย)
28 ก.ค. 07.00 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
หอประชุม
สานักงาน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
อเนกประสงค์
จังหวัด
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
มรภ.อุดรธานี
09.00 น. - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
หอประชุม
สานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
อเนกประสงค์
จังหวัด
พระเจ้าอยู่หัว
มรภ.อุดรธานี
10.00 น. - ร่วมพิธีโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณ
เทศบาลนคร
สะพานลอย
อุดรธานี
หน้าสถานีวิทยุ
วปถ.7
11.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ม.ราชภัฏอุดรธานี มรภ.อุดรธานี
วิทยาเขต
สามพร้าว
12.00 น. - ร่วมกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทาน
โรงเรียนโสตศึกษา พัฒนาสังคม
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส
14.00 น. - ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
อาเภอทุ่งฝน
อบจ.อด.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสริ ิสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
17.00 น. - ร่วมพิธีเดินอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวัน
ทุ่งศรีเมืองไปยัง
สานักงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มรภ.อุดรธานี
จังหวัด
19.00 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
หอประชุม
สานักงาน
ถวายพระพรชัยมงคล
อเนกประสงค์
จังหวัด
มรภ.อุดรธานี
29 ก.ค. 18.00 น. - ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติฯ
สนามทุ่งศรีเมือง,
อบจ.อด.
ถนนพรานพร้าว
30 ก.ค. 07.00 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
หนองประจักษ์ พระพุทธศาสนา
09.30 น. - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ
ห้องประชุม ชั้น 2
ทสจ.อด.
ภูผายา
สานักฯ 10
อุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุม ก.ท.จ.
ห้องประชุม ชั้น 3 ท้องถิน่ จังหวัด
ทน.อุดรธานี
16.30 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส
ห้องแสดงอาคาร
สานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สถานีวิทยุ
จังหวัด
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โทรทัศน์ ขก.

พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

27 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
28 ก.ค. 06.30 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
08.30 น. - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ ีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
13.00 น. - ประธานเปิดโครงการ บวร

18.00 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
29 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
30 ก.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.

สานักงาน
จังหวัด

วัดป่าอุม่ จาน
ต.อุ่มจาน
อ.ประจักษ์
ศิปลาคม
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.

กอ.รมน.จว.อด.

สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

27 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
28 ก.ค. 06.30 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
08.30 น. - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ ีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
10.00 น. - ร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
11.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
12.00 น. - ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส

หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.

สานักงาน
จังหวัด

บริเวณ
สะพานลอย
หน้าสถานีวิทยุ
วปถ.7
มรภ.อด.
วิทยาเขต
สามพร้าว
โรงเรียนโสตศึกษา
อุดรธานี
อาเภอทุ่งฝน

สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

14.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
16.00 น. - ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
สานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
ไปยังหอประชุม
จังหวัด
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
มรภ.อด.
18.00 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย
หอประชุม
สานักงาน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
อเนกประสงค์
จังหวัด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
มรภ.อด.
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
29 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
30 ก.ค. 06.30 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
หนองประจักษ์ พระพุทธศาสนา
08.00 น. - ร่วมโครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ห้องกรมหลวง ปกครองจังหวัด
ในระดับอาเภอ
ประจักษ์ศลิ ปาคม
10.00 น. - ร่วมประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ประจาเดือน ก.ค.62
ห้องประชุม ชั้น 3
เทศบาล
ทน.อุดรธานี
นครอุดรธานี
16.00 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส อาคารสถานีวิทยุ
สานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โทรทัศน์
จังหวัด
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดขอนแก่น

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

27 ก.ค.
-วันหยุดราชการ
28 ก.ค. 06.30 น. - ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
08.30 น. - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ ีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
10.00 น. - ร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
11.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
12.00 น. - ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส
14.00 น. - ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
16.00 น. - ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
18.00 น. - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช 2562
29 ก.ค.
-วันหยุดราชการ
30 ก.ค. 13.30 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562
16.00 น. - ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.

สานักงาน
จังหวัด

บริเวณ
สะพานลอย
หน้าสถานีวิทยุ
วปถ.7
มรภ.อด.
วิทยาเขต
สามพร้าว
โรงเรียนโสตศึกษา
อุดรธานี
อาเภอทุ่งฝน

สานักงาน
จังหวัด

ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
ไปยังหอประชุม
มรภ.อด.
หอประชุม
อเนกประสงค์
มรภ.อด.

สานักงาน
จังหวัด

ห้องประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
อาคารสถานีวิทยุ
โทรทัศน์
จังหวัดขอนแก่น

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด
สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
จังหวัด

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร 0-4224-8777

