วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
3 มิ.ย.
4 มิ.ย.
5 มิ.ย.

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

3–4
มิ.ย.
5 มิ.ย.

เวลา

เรื่อง

- วันหยุดราชการ
19.00 น. - ประธานงานวันคลายวันประสูติ องคนาจา
เจานอย (อาเอี้ยแช)
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อ
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ (Udon new
Generation for school ครู Hero) รุนที่ 1
09.00 น. - ประธานประชุมหารือและลงพื้นที่ การขอเชา
ปรับปรุงที่ดินวัดหนองบัว (ราง) จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมเพื่อขอบคุณคณะกรรมการพิธี
บําเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาของ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการฝายกุมภวาปและโครงการฝายหวยหลวง
16.00 น. - รวมงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณพอสงวน จังตระกูล

สถานที่

เจาของเรื่อง

ศาลา 39
ศาลเจาปู – ยา
อุดรธานี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ศาลเจานาจา
ไทจื้อเอี้ย
ศูนยสุขภาพจิต
ที่ 8

บริเวณพื้นที่
วัดหนองบัว (ราง)
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

พระพุทธศาสนา

หองคําชะโนด

โครงการสงน้ํา
กุมภวาป

พระพุทธศาสนา

วัดประสิทธิไพศาล
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัด วาระที่ 3 :
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา
และหลักธรรมาภิบาล
13.30 น. - รวมประชุมเพื่อรับการขอบคุณ เนื่องในงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)
14.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงงาน
ยางพาราและการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นจาก
โรงงานยางพารา (บ.วงศบัณฑิต)

หองคําชะโนด

วัฒนธรรมจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

พระพุทธศาสนา

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

3 มิ.ย.

4 มิ.ย.

5 มิ.ย.

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

วัดโนนวาง
ต.หมากหญา
อ.หนองวัวซอ

อําเภอหนองวัวซอ

สํานักงานคลัง
จังหวัดอุดรธานี

คลังจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
หอง POC

ประมงจังหวัด

10.00 น. - ประธานการประชุมหารือโครงการความรวมมือ
ทางดานวิชาการในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
อุดรธานี (Udonthani Application)
14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาของ
หองคําชะโนด
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการฝายกุมภวาป และโครงการฝายหวยหลวง
จังหวัดอุดรธานี
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน หองพระยาศรีสุรยิ
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 5
ราชวรานุวัตร
- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - พิธีเปดอบรมโครงการ “คายศูนยขวัญแผนดิน
รอย อส.จ.อด.
ป 2560 จังหวัดอุดรธานี
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานประชุมโครงการจิตอาสาประดิษฐ
หองกรมหลวง
ดอกไมจันทนพระราชทาน
ประจักษศลิ ปาคม
10.30 น. - ประธานประชุมปรึกษาหารือมอบหมายความ
หองประชุม ผวจ.
รับผิดชอบในการจัดทําโครงการพัฒนาทุงศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี
13.00 น. - ประธานประชุมเพื่อกํากับและกําหนดแนวทางการ หองประชุมเทศบาล
อนุรักษพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง
ตําบลบานเชียง
15.00 น. - ประธานประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
หองพระยาศรีสุรยิ
ประชารัฐ
ราชวรานุวัตร

สํานักงานจังหวัด

3 มิ.ย.

10.00 น. - รวมลงพื้นที่ตรวจสอบ รานเวียงชัยบุรี รุกที่ ส.ป.ก.

รานเวียงชัยบุรี
อําเภอเพ็ญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

4 มิ.ย.
5 มิ.ย.
3 มิ.ย.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - รวมลงพื้นที่ตรวจสอบ รานเวียงชัยบุรี รุกที่ ส.ป.ก.
- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - รวมประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี
วาระที่ 3
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 5

รานเวียงชัยบุรี
อําเภอเพ็ญ
หองคําชะโนด

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร

พัฒนาชุมชน

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร

พัฒนาชุมชน

3 มิ.ย.
4 มิ.ย.
5 มิ.ย.

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

10.00 น. - รวมพิธีบําเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต และ
ทักษิณานุปทานอุทิศกุศลแดพระอุปชฌาอาจารย
บุพการี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 57 ป
พระครูพิพัฒนวิทยาคม (หลวงพอเจริญ ฐานยุตโต)
09.30 น. - ตอนรับ นางสาวสุทธิรตั น รัตนโชติ อธิบดีกรม
บัญชีกลาง ในการศึกษาดูงานและถอดบทเรียน
ตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมบัญชีกลาง
09.30 น. - ประธานพิจารณาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

4 มิ.ย.
5 มิ.ย.

3-4 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
5 มิ.ย. 10.30 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือมอบหมายความ
รับผิดชอบในการจัดทําโครงการพัฒนาทุงศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี
14.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 5

โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
กุมภวาป
พัฒนาชุมชน

ศอ.ปส.จ.อด.
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สํานักงานจังหวัด
เทศบาลตําบล
บานเชียง
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

