วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
15 ก.ค.

เวลา

เรื่อง
- เฝารับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 15 ป TO BE NUMBER ONE
ประจําป 2560

16 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
17 ก.ค. 09.00 น. - คุณเขมมิกา สดีวงษ ผูชวยกรรมการ ผจก.ใหญ
ฝายพัฒนาธุรกิจ บ.กลุม เซ็นทรัล จํากัด เขาพบ
09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ ิน
จังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

15 – 16
- วันหยุดราชการ
ก.ค.
17 ก.ค. 09.30 น. - ประธานประชุม ติดตาม เรงรัด งานรองเรียน
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปงบประมาณ 2560

15 – 16 09.00 น. - รวมอบรมปฏิบตั ิการผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนา
ก.ค.
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นชพ.) รุนที่ 4
17 ก.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินงานหอพักขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2560
10.00 น. - ประธานประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรายไดจากการทองเที่ยว ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
11.30 น. - ประธานประชุมหารือการดําเนินการพิจารณา
โครงการดานการเกษตร
13.30 น. - ประชุมหารือการดําเนินการตรวจสอบการ
บริหารงานเพื่อความโปรงใส (ทองถิ่น)
14.30 น. - ประธานประชุมหารือกรรมการการจัดงานอีสาน
เอ็กโป 2017

สถานที่
บริเวณดานหนา
ที่ประทับฯ
ในฮอลล 9 ศูนยการ
ประชุม อิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เจาของเรื่อง
สาธารณสุข
จังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

บริษัท
กลุมเซ็นทรัล
ทสจ.อด.

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ปภ.

ศูนยกสิกรรมธรรม
ชาตมาบเอื้อง
อ.บานบึง จ.ชลบุรี
ศูนยขอมูลและ
พัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

เกษตรจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

ทองถิ่นจังหวัด

หองประชุม
สนง.พาณิชยจังหวัด

พาณิชยจังหวัด

ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

15 ก.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
13.00 น. - ประธานเปดอบรมการดําเนินกิจกรรม พัฒนา
ผาไทย กาวไกลสูต ลาด Thailand 4.0
16 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
06.00 น. - ประธานพิธีเปดงานเดินวิ่งการกุศล “อุดรธานี
มินิมาราธอนเพื่อคนปญญาออน” ครั้งที่ 1/2560
17 ก.ค. 10.00 น. - ประธานเปดโครงการนําเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
15 – 16
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ค.
(ท)
17 ก.ค.

หองนกยูง
โรงแรมเซ็นทารา

พาณิชยจังหวัด

สวนสาธารณะ
หนองประจักษ

ศูนยสงเคราะห
บุคคลปญญาออน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
พัฒนาชุมชน

หองดาวกระจาย
โรงแรมอุดรโฮเต็ล
หองประชุม
สนง.ศึกษาธิการ
ภาค 10 ชั้น 2

ศึกษาธิการจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

วาที่นายกองเอกปราโมทย 15 – 16 09.00 น. - รวมอบรมปฏิบตั ิการผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนา
ธัญญพืช
ก.ค.
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นชพ.) รุนที่ 4
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
17 ก.ค. 09.00 น. - รวมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหแก
ปลัดจังหวัด นายอําเภอ จาจังหวัด และผูบริหาร
สวนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 2560

ศูนยกสิกรรมธรรม
ชาตมาบเอื้อง
อ.บานบึง จ.ชลบุรี
หองประชุม รอยัล
จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาแลนเจอร
เมืองทองธานี

สํานักงานจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หองประชุมสบายดี

OSM

15 – 16
- วันหยุดราชการ
ก.ค.
17 ก.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

