วาระงานผูบริหาร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2๕60
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.30 น. - หารือขอราชการ
09.00 - - ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “เอ็กซเรยทุกชุมชน
09.30 น. ใหทุกคนมีเลข 13 หลัก” และบรรยายพิเศษเรื่อง “ความ
สําคัญของการเปนบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนและเมื่อ
ไรรัฐ จะเสี่ยงตอการตกเปนเหยือ่ ของคามนุษย”
11.00 น. - ประธานประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดรายได
จากการทองเที่ยวและตัวชี้วัดอัตราการตายทารกตอการ
เกิดมีชีพฯ
13.30 น. - หารือ กรณีแอบอางการแกไขปญหาหนี้สินจากรัฐบาล

นายสมหวัง พวงบางโพ
07.30 น. - หารือขอราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
09.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานพิธีเปดการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหหางไกลจากยาเสพติด
17.00 น. - ผูกํากับ/ผูนําการออกกําลังกาย กิจกรรมเตนแอโรบิค
17.30 น. - กิจกรรมปนจักรยาน

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.30 น. - ประชุมหารือขอราชการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 11.00 น. - รวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดรายไดจาก
การทองเที่ยว ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถานที่
จวน ผวจ.อด.
โรงแรมเซ็นทารา

เจาของเรื่อง
สนง.
คณะกรรมาธิการ
มนุษยชนแหงชาติ

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

เกษตรและสหกรณ

จวน ผวจ.อด.
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
สโมสรนายทหาร
มทบ.24
คายประจักษ
ศิลปาคม
บริเวณหนาศาลาพิธี
ทุงศรีเมือง
บริเวณหนาศาลา
กลางจังหวัด
(สวนศรีเมือง
121 ป)

จวน ผวจ.อด.
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.
อบจ.อด.

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
07.30 น. - หารือขอราชการ
จวน ผวจ.อด.
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 09.00 น. - ประธานประชุมแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําป 2562
หองประชุมสบายดี
(แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรที่ 3) ดานพัฒนาสังคม
10.30 น. - ประธานการแถลงขาวเปดตัวโครงการ 20 ตําบลตนแบบ
หองลาวแพน
ปองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
11.00 น. - รวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดรายไดจาก หองประชุม ผวจ.
การทองเที่ยว ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพักจังหวัด
ศูนยขอมูลและ
อุดรธานี ครั้งที่ 3/2560
พัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น
16.00 น. - ประธานประชุมแนวทางการดําเนินการกอสรางโครงการ
หองประชุม
พัฒนาทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2560
อาคาร A
บริเวณสนาม
ทุงศรีเมือง
พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- เขาเวรราชองครักษ

06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตรเพื่อสงเสริมวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 58
07.30 น. - รวมหารือขอราชการ
08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ
09.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - วิทยากรบรรยาย “บทบาทของภาคประชาสังคมกับการ
คนหาคนและยอมรับการเปนบุคคล
13.30 น. - รวมประชุมหารือกรณีแอบอางการแกไขปญหาหนีส้ ินจาก
รัฐบาล
14.30 น. - รวมหารือกับ ผศ.ดร.สุภรี  สมอนา และ ตัวแทนสภา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - ตรวจติดตาม เรงรัด การกอสรางที่วาการอําเภอเมือง
อุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

07.30 น. - หารือขอราชการ
09.30 น. - ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณพนักงานราชการ
11.00 น. - รวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดรายได
จากการทองเที่ยวและตัวชี้วัดอัตราการตายทารกตอการ
เกิดมีชีพฯ

พัฒนาสังคม
สาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
โยธาธิการและ
ผังเมือง

กทม.

หนองประจักษ
จวน ผวจ.อด.
เสาธง หนาศาลา
กลางจังหวัด
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองทุงศรีเมือง 1
โรงแรมเซ็นทารา
หองประชุม ผวจ.
หองปฏิบัติราชการ

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.
สนง.คกก.สิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
เกษตรและสหกรณ

อําเภอเมืองอุดรธานี

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี
ปกครองจังหวัด

จวน ผวจ.อด.
หอง POC
หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

