วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
6–7
พ.ค.
8 พ.ค.

6 พ.ค.

7 พ.ค.
8 พ.ค.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

6-7
พ.ค.
8 พ.ค.

เวลา

เรื่อง

สถานที่

เจาของเรื่อง

09.30 น. - รวมหารือแนวทางพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางยั่งยืน

หองประชุม ผวจ.

10.30 น. - ประธานประชุมรับฟงการชี้แจงกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560

หองประชุม
สนง.สถิติจังหวัด

สนง.โครงการสวน
พระองคพระเจา
หลานเธอฯ
ทองถิ่นจังหวัด

- วันหยุดราชการ

- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานเปดงานการประกวดเสนไหมไทยพื้นบาน
ผาไหมตรานกยูงพระราชทาน
12.30 น. - ตอนรับและรวมประชุมการจัดระเบียบพื้นที่
คําชะโนดรวมกับ มทภ.2 (1) และคณะ
- เวรวันหยุดราชการ
05.00 น. - รวมเปนเกียรติในการปลอยตัวนักกีฬาการแขงขัน
วิ่งอุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2017
09.00 – - สรุปผลการเรียนรูและสะทอนการเรียนรูจากการ
16.00 น. ศึกษาดูงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
การเชื่อมโยงการเรียนรูจากการศึกษาดูงานกับการ
พัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของไทย ตามหลักสูตรการเสริมสรางนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป 2560

วัดนาคาเทวี
บ.นาขา ต.นาขา
หองประชุมศาลา
อเนกประสงค
คําชะโนด อ.บานดุง

ศูนยหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติ
ปกครองจังหวัด

ลาน ปภ.ทน.อด.
หนองประจักษ
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เทศบาลนคร
อุดรธานี
สํานักงาน ก.พ.

โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ทองถิ่นจังหวัด

หองพระพุทธบาท
บัวบก
หองประชุมสบายดี

OSM

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

ประมงจังหวัด

- วันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การดําเนิน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 : ดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด วินัยจราจร การแยกขยะ และการดูแล
สุขภาพ รุนที่ 1
10.00 น. - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
กํากับดูแลการบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด
13.30 น. - ประชุมการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการ
ประชาสัมพันธการคา การลงทุน 5 จังหวัดอีสาน
ตอนบน
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมการใช
ประโยชนเสนทางจักรยานถนนรอบหนอง
ประจักษและรอบทุงศรีเมือง
15.00 น. - ประธานประชุมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑการเกษตร
สํานักงานประมงจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

6 พ.ค.
7 พ.ค.

16.00 น.

8 พ.ค.

10.00 น.

13.00 น.
15.00 น.

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

6 พ.ค.

7 พ.ค.
8 พ.ค.

- วันหยุดราชการ
- รวมเปนประธานในงานการประกวดมิสแกรนด
อุดรธานี 2017
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดานตรวจสอบ
ราคากอสรางและกําหนดราคากลาง
คณะอนุกรรมการดานจัดซื้อจัดจางและเปดซอง
ประมูล
- ประธานประชุมเตรียมการออกหนวยทําขาเทียม
พระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมปิ ญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 2

12.20 น. - ตอนรับ รอง มทภ.2 และคณะ
12.30 น. - รวมประชุมชี้แจงในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ
จัดระเบียบพื้นที่คําชะโนดของ รอง มทภ.2
และคณะ
05.00 น. - รวมเปนเกียรติในการปลอยตัวนักกีฬาการแขงขัน
วิ่งอุดรธานีฮาลฟมาราธอน 2017
- เวรศูนยดํารงธรรม
09.30 น. - รวมประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวาย
ดอกไมจันทนผานระบบวีดิทัศนทางไกล
10.00 น. - ประธานประชุมโตะขาว
13.00 น. - ประชุมหารือและติดตามการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดในพื้นที่อําเภอทุงฝน

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

6–7
พ.ค.
8 พ.ค.

บุญถาวร

ทองเที่ยวและกีฬา

หองประชุมมูลนิธิ
เสียงธรรม
วัดปาบานตาด

โยธาธิการและ
ผังเมือง

หอง POC

สาธารณสุข
จังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด

หองประชุม 6
ศาลากลางจังหวัด

สนามโรงเรียนชุมชน
วังทอง อ.บานดุง
หองประชุมศาลา
อเนกประสงค
คําชะโนด อ.บานดุง
ลาน ปภ.ทน.อด.
หนองประจักษ

ปกครองจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร
หองประชุม
อําเภอทุงฝน

ศอ.ปส.จ.อด.

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

OSM

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด
เทศบาลนคร
อุดรธานี

ศอ.ปส.จ.อด.

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวาย
ดอกไมจันทนผานระบบวีดิทัศนทางไกล
13.30 น. - ประชุมการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการ
ประชาสัมพันธการคา การลงทุน 5 จังหวัดอีสาน
ตอนบน
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการสงเสริมการใช
ประโยชนเสนทางจักรยานถนนรอบหนอง
ประจักษและรอบทุงศรีเมือง

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

