วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 10 – 12 มิถนุ ายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
10 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันโบวลงิ่ การกุศล
11.35 น. - ประธานพิธีเปด วานิสสาคลินิกเวชกรรม
สาขาอุดรธานี
13.00 น. - ตอนรับและถวายเครื่องถวายสักการะแด
พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี
ประธานตรวจการณคณะสงฆภาค 8 (ธรรมยุต)
17.30 น. - บันทึกเทปรายการ “แผนดินไทยใสสะอาด” ตอน
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
18.30 น. - รับประทานอาหารเย็นรวมกับคณะ
สทท.11 กทม. และ ขอนแกน จนท.ปชส.
11 มิ.ย. 09.00 น. - ลงพืน้ ที่ตลาด รฟท.ประชารัฐ สวนจตุจักร กทม.
14.00 น. - เขารับโลเกียรติคุณ (โลเงิน) ผูขบั เคลื่อนโครงการ
“หมูบานรักษาศีล 5” ดีเดน
12 มิ.ย. 08.30 น. - รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 มิ.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - เยี่ยมคณะสงฆที่เขารับการอบรม โครงการ
ฝกอบรมพระวิปส สนาจารย ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค 8 ประจําป 2560
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรม อส.กองพันนเรศวร

11 มิ.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
12 มิ.ย. 08.45 น. - ใหการตอนรับคุณสิริกิตยิ า เจนเซน
และคณะทํางานแหลงมรดกโลกบานเชียงและ
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท
09.00 น. - ประธานประชุมจัดระเบียบสายไฟโทรคมนาคม
ในจังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ใหสัมภาษณ เพื่อออกรายการมหาดไทยชวนรู
ประจําเดือน มิถุนายน 2560 (ผานทางโทรศัพท)
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.
อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2560

สถานที่
Major Bowl Hit
เซ็นทรัลพลาซา
วานิสสาคลินิก
ถ.โพศรี
วัดโพธิสมภรณ
(พระอารามหลวง)
จวน ผวจ.อด.

เจาของเรื่อง
กกท.
วานิสสาคลินิก
พระพุทธศาสนา
ประชาสัมพันธ

ราน วีทีแหนมเนือง
ตลาดรถไฟ
สวนจตุจักร
วัดไรขิง
อ.สามพราน
โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน

วัดนาหลวง
(อภิญญาเทสิต
ธรรม)
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง

พัฒนาชุมชน
พระพุทธศาสนา
OSM

พระพุทธศาสนา
ชมรม อส.
กองพันนเรศวร

หองรับรอง
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี
หองประชุมสบายดี

สถิติจังหวัด

หองประชุม ปภ.

ปภ.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 – 11
- วันหยุดราชการ
มิ.ย.
12 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการฟนฟูเพิม่ ผลผลิต
อางเก็บน้ํากุดลิงงอ
ศูนยวิจัยและ
ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อถวาย
ม.3 ต.นาดี
พัฒนาการเกษตร
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
อุดรธานี
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ 2560 ของ อบจ.อด.
10.00 น. - ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
หองพระพุทธบาท
เกษตรและ
เกษตรอินทรียจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2560
บัวบก
สหกรณจังหวัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู
หองประชุม
สหกรณจงั หวัด
กองทุนพัฒนาสหกรณระดับจังหวัด
สนง.สหกรณจังหวัด
15.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
หองประชุม
สหกรณจงั หวัด
สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดย
สนง.สหกรณจังหวัด
สถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด (โครงการลด
ดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต
2559/2560)
15.30 น. - ประธานประชุมฝายเลขานุการคณะทํางานจัดงาน
หองประชุม 2
พาณิชยจังหวัด
“อีสานเอ็กซโป 2017” Isan Expo 2017
ชั้น 2 อาคาร 1

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

10 – 12
มิ.ย.

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
10 – 11
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มิ.ย.
(ท)
12 มิ.ย.

- รวมงานแสดงสินคาเกษตร จานเจียง – อาเซียน

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
พมจ.อด.
หองประชุม ปภ.

ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- เขาเวรราชองครักษ

วาที่นายกองเอกปราโมทย 10 – 11
- วันหยุดราชการ
ธัญญพืช
มิ.ย.
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
12 มิ.ย. 09.00 น. - รับการตรวจติดตามโครงการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2560
18.30 น. - รับประทานอาหารรวมกับคณะทํางาน
แหลงมรดกโลกบานเชียงและอุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

10 มิ.ย. 18.30 น. - รับประทานอาหารเย็นรวมกับคณะ
สทท.11 กทม. และ ขอนแกน จนท.ปชส.
11 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
12 มิ.ย. 09.30 น. - รวมประชุมวีดิทัศนทางไกล คณะอนุกรรมการ
ม.ท.ศ.
10.00 น. - รวมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรียจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2560

ปภ.

หองหลกฟด
โรงแรมเซ็นทารา
ราน วีทีแหนมเนือง
หอง POC

สํานักงานจังหวัด

หองพระพุทธบาท
บัวบก

เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

