วาระงานผูบริหาร
วันที่ 23 สิงหาคม 2๕60
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.30 น. - ตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล และรวมรับประทานอาหารเชา
08.30 น. - รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ASSA ครั้งที่ 34
11.50 น. - สงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
SME ตามแนวประชารัฐ
16.00 น. - ประธานประชุมหารือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อําเภอวังสามหมอ
17.30 น. - ประธานปลอยแถวในการจัดระเบียบสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอยในพื้นที่
18.00 น. - ประธานงานเลี้ยงตอนรับผูร วมประชุม ASSA BOARD
MEETING

นายสมหวัง พวงบางโพ
09.00 น. - ประธานประชุมติดตามสถานการณและเตรียมความพรอม
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ําโขงจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวของกับการ
ดําเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัด
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงตอนรับ (Welcome Dinner) ผูบริหารและ
องคกรสมาชิก ASSA

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

- รวมอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารในพื้นที่เกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

สถานที่
หองชุมแซม
โรงแรมเซ็นทารา
หองทุงศรีเมือง
แกรนด
โรงแรมเซ็นทารา
ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี
หองคําชะโนด

เจาของเรื่อง
ประกันสังคม

หองประชุม ผวจ.

ปกครองจังหวัด

หนามุข ศาลากลาง
จังหวัด อาคาร 1
หองทุงศรีเมือง
แกรนด บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

ปกครองจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองประชุม
สนง.สถิติจังหวัด
หองทุงศรีเมือง
แกรนด
โรงแรมเซ็นทารา

ทสจ.อด.

หองพอลทอล
บอลรูม
อิมแพค
เมืองทองธานี

ประกันสังคม
ประกันสังคม
อุตสาหกรรม

ประกันสังคม

สถิติจังหวัด
ประกันสังคม

สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
08.00 น. - ประธานเปดกรวยสักการะฯ และตรวจเยี่ยมหนวยแพทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เคลื่อนที่ พอ.สว.

โรงเรียน
คําบงเจริญสุข
ต.คําบง อ.บานผือ
โรงแรมเซ็นทารา

09.00 น. - รวมพิธีเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA
ครั้งที่ 34
11.50 น. - รวมสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ทาอากาศยาน
(พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)
นานาชาติอุดรธานี
15.45 น. - รวมตอนรับผูบริหารองคกรจากกลุมประเทศอาเซียน
ทาอากาศยาน
ประเทศสิงคโปร
นานาชาติอุดรธานี
17.00 น. - รวมกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและสงเสริมการใช บริเวณหนาศาลาพิธี
ประโยชนเสนทางจักรยาน กิจกรรมแอโรบิก
ทุงศรีเมือง
17.30 น. - รวมกิจกรรมปนจักรยาน
บริเวณหนา
ศาลากลางจังหวัด
18.00 น. - รวมเปนเกียรติในงานเลีย้ งตอนรับคณะกรรมการบริหาร
หองทุงศรีเมือง
สมาคม ASSA
แกรนด
โรงแรมเซ็นทารา
พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประกันสังคม
ประกันสังคม
ประกันสังคม
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
ประกันสังคม

- ปฏิบัติราชการปกติ

06.30 น. - รวมทําบุญตักบาตรเพื่อสงเสริมวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 63
08.00 น. - รวมเคารพธงชาติ
09.00 น. - ประธานประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาและรับทราบ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะการดําเนินโครงการ
ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)
14.45 น. - รวมตรวจสอบขอเท็จจริง กํานัน อําเภอกุมภวาป
16.00 น. - รวมประชุมเตรียมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อําเภอวังสามหมอ
17.00 น. - รวมพิธีปลอยแถวการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
18.00 น. - รวมงาน ASSA Board Meeting Thailand ครั้งที่ 34

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

สาธารณสุขจังหวัด

08.30 น. - รวมงานเสวนา รอบรู พนภัย Cyber
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME
ตามแนวประชารัฐ
16.00 น. - ประชุมเตรียมการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงตอนรับคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA

หนองประจักษ
หนาเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
หอประชุมทองใหญ

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด

หองประชุม ผวจ.
หองประชุม ผวจ.

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

หนาศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
หองทุงศรีเมือง
โรงแรมเซ็นทารา

ปกครองจังหวัด

โรงแรมนภาลัย
หองคําชะโนด

ก.ดิจิทัล
อุตสาหกรรมจังหวัด

หองประชุม ผวจ.
หองทุงศรีเมือง
โรงแรมเซ็นทารา

ปกครองจังหวัด
ประกันสังคม

ประกันสังคม

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

