วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
20 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
21 พ.ค. 13.00 น. - รับประทานเข็มเกียรติคณ
ุ และเขารวมพิธีประสาท
อาคาร มวก.
ปริญญา ประจําป 2560 (ประธานโดย
48 พรรษา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)
จ.พระนครศรีอยุธยา
22 พ.ค. 13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานงานปองกัน
หองประชุม 1
และปราบปรามการตัดไมทําลายปาในพื้นที่
กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
กองทัพภาคที่ 2
คายสุรนารี
จ.นครราชสีมา
20 – 21
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
22 พ.ค. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
3/2560
13.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
13.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงการดําเนินงาน
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบลของอําเภอเมืองอุดรธานี

09.00 น.
21 พ.ค.
19.00 น.
22 พ.ค. 09.00 น.
09.30 น.
13.30 น.
15.30 น.

กองทัพภาคที่ 2

ปกครองจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ
บานหนองเปด
(ศาลากลางบาน)
ม.12 ต.เชียงยืน

สรรพากรภาค 10
สํานักงานจังหวัด

รานอาหารสวนทิพย
สาขาสนามบิน
14.00 น. - ประธานประชุมหารือการแกไขปญหาผักตบชวา –
หองประชุม
จอกหูหนู บริเวณเขื่อนหวยหลวง
อบต.น้ําพน
21 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
22 พ.ค. 09.30 น. - ประธานพิธีมอบปจจัยการผลิตโครงการตามแผน
ฟารมนายไตรศักดิ์
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศรีเสาวนิตย
3 ม.9 ต.บานดุง
15.00 น. - ประธานประชุมหารือการแกไขปญหาเกษตรกร
หองปฏิบัติราชการ
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการฝาย
กุมภวาป และโครงการฝายหวยหลวง
- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานพิธีเปดอบรมครูโปรแกรม “7 อุปนิสัย
ของผูมีผลสัมฤทธิ์สูง” (7 Habits) สําหรับ
นักศึกษา
- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานงานมงคลสมรส นางสาวสุพรรษา
สาสุนทรี
- โยธาธิการจังหวัดอุดรธานี เขาพบเพื่อรายงานการ
จัดจางโครงการพัฒนาทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมขอเรงปรับปรุงที่ดินวัดหนองบัว
(ราง)
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบตั ิการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
จังหวัดอุดรธานี
- ประชุมคณะกรรมการสอบ อปท. 20 แหง

มจร.

หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร

20 พ.ค. 10.30 น. - ประธานประชุมชมรมศิษยเกา มสธ. อุดรธานี

20 พ.ค.

เจาของเรื่อง

หองพรรณทวี ชั้น 1
โรงแรม
เดอะพรรณราย
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
หองปฏิบัติราชการ
หองประชุม
รอง ผวจ.
หองพระพุทธบาท
บัวบก
หองปฏิบัติราชการ

ชมรมบัณฑิต
มสธ. อุดรธานี
โครงการ
หวยหลวงฯ
ประมงจังหวัด
โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
กุมภวาป
สํานักงานจังหวัด

โยธาธิการ
และผังเมือง
พระพุทธศาสนา
พัฒนาสังคม
สํานักงานจังหวัด

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
20 – 21
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
พ.ค.
(ท)
22 พ.ค.
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

20 พ.ค.
21 พ.ค.

- วันหยุดราชการ
- เวรศูนยดํารงธรรม
14.00 น. - ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบรอยคําชะโนด
22 พ.ค. 10.00 น. - รวมประชุม กบร.จว.อด. ครั้งที่ 3/2560
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 2/2560
15.00 น. - รวมกิจกรรมสงเสริมความสุขใหประชาชน
18.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานวันครบรอบการยก
ฐานะเปนอําเภอสรางคอม ปที่ 27 และเปดตลาด
เมืองใหมสรางคอม

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

20 – 21
- วันหยุดราชการ
พ.ค.
22 พ.ค. 10.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
3/2560

คําชะโนด อ.บานดุง
หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร
หองพระพุทธบาท
บัวบก

ปกครอง
ปกครอง
พัฒนาสังคม

สนท.อ.เมือง
บริเวณตลาด
เมืองใหมสรางคอม

อําเภอเมือง
อําเภอสรางคอม

หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

