วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
10 พ.ค. 14.00 น. - ประธานพิธีเปดงาน UDON MANGO PARADISE
@ CENTRALPLAZA UDONTHANI
15.00 น. - ประธานพิธีเปลี่ยนผาอังสะและสรงน้ําหลวงปูก่ํา
งานประเพณีนมัสการและสรงน้าํ หลวงปูก่ํา
ประจําป 2560
19.30 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาโลก ประจําป พ.ศ. 2560
11 พ.ค. 09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
อุดรธานี (กรอ.) ครั้งที่ 1/2560
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี

10 พ.ค.

- วันหยุดราชการ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรม อส.กองพันนเรศวร

11 พ.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการประชุมปฏิบัติการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูมืออาชีพ
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อด.)
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 พ.ค. 14.30 น. - ประธานพิธีงานประเพณีบุญเดือนหก “บุญบั้งไฟ”
ประจําป 2560
11 พ.ค. 09.00 น. - รวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในพิธี
พระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)
09.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
(กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2560
13.30 น. - ใหสัมภาษณการจัดเก็บขอมูลการวิจัยการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอดุ รธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด กรณีศึกษา บานดุงเหนือ ม.9 ต.บานดุง
13.30 น. - รวมประชุมผานระบบวีดีทัศนทางไกล (VCS) เพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และสังเกตุการณ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
15.00 น. - ประธานการประชุมหารือการเชือ่ มโยงการตลาด
ขาวฯ และบันทึกขอตกลงความรวมมือการซื้อขาย
ผลผลิตขาวนาแปลงใหญ (MOU)

สถานที่
เจาของเรื่อง
ลานหนาลิฟทแกว เซ็นทรัลพลาซา
เซ็นทรัลพลาซา
วัดมัชฌิมาวาส
อําเภอประจักษ
บานดอนคง ม.2
ศิลปาคม
ต.อุมจาน
วัดมชฌิมาวาส
พระพุทธศาสนา
พระอารามหลวง
หองประชุมวีนัส
สํานักงานจังหวัด
ชั้น 1
โรงแรมพาราไดซ
หองประชุมพระราช ศึกษาธิการจังหวัด
ธีราภรณ
สพป.อด.เขต 1

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
หองดุจดาว
โรงแรมอุดรโฮเต็ล
หองประชุม ปภ.

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
สพม. 20

สนามกีฬาโรงเรียน
อนุบาลกูแกว
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ทต.กูแกว

ปภ.

พระพุทธศาสนา

หองประชุมวีนัส
ชั้น 1
โรงแรมพาราไดซ
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม POC

OSM

หองประชุมสบายดี

พาณิชยจังหวัด

พัฒนาชุมชน

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 พ.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
14.30 น. - ประธานกลาวเปดงานโครงการนิทรรศการศิลปะ
นิพนธ นิสิตชั้นปที่ 4 สาขานฤมิตศิลป มมส.
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรม อส.กองพันนเรศวร

19.30 น. - ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
11 พ.ค. 09.00 น. - ประธานประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในพิธี
พระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)
13.30 น. - ประธานประชุมหารือเรื่องการกํากับงานการ
ทดสอบรูปแบบมาตรฐานอุดรโมเดล
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการ กศจ.

บริเวณลาน ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
วัดโพธิสมภรณ
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

โยธาธิการและ
ผังเมือง
หองประชุมพระราช ศึกษาธิการจังหวัด
ธีราภรณ
16.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หองปฏิบัติราชการ สํานักงานจังหวัด
อปท. 20 แหง

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

10 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
11 พ.ค. 09.00 น. - ประธานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการตรวจยึด
จับกุมไมพะยูง
13.30 น. - ประธานประชุมแกไขปญหากรณีรานอาหาร
เวียงชัยบุกรุกที่ ส.ป.ก.

10 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
11 พ.ค. 09.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
(กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2560
13.30 น. - รวมประชุมผานระบบวีดีทัศนทางไกล (VCS) เพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และสังเกตุการณ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

ที่วาการ
อําเภอกูแกว
หองปฏิบัติราชการ

หองประชุมวีนัส
ชั้น 1
โรงแรมพาราไดซ
หองประชุม POC

ทสจ.อด.
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
OSM

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

