วาระงานผูบริหาร
วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
26 – 27
ส.ค.
28 ส.ค.

เวลา

เรื่อง

สถานที่

เจาของเรื่อง

- รวมอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารในพื้นที่และ
ผูเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศในระดับพื้นที่ รุนที่ 8

หองแซฟไฟร
204 - 205
IMPACT FORUM

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
สนง.ยุติธรรมจังหวัด
หองทุงศรีเมือง
ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา
หองทุงศรีเมือง
ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทารา

ยุติธรรมจังหวัด

หองคําชะโนด

ปกครองจังหวัด

ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

อุตสาหกรรม
จังหวัด

- วันหยุดราชการ

26 - 27
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
28 ส.ค. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2560
10.30 – - กลาวตอนรับและรวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
12.00 น. คลินิกเอสเอ็มอี สัญจรแนวประชารัฐ (นายอุตตม
สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
13.00 – - ประธานพิธีเปดการสัมมนาสรุปผลการดําเนิน
13.30 น. โครงการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี เรื่อง “แลหลัง
มองหนา การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร”
14.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การอนุญาตใหบุคคลมีอาวุธปนติดตัวภายในเขต
จังหวัดอุดรธานี (ป.12)
15.00 น. - สง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
26 ส.ค. 13.00 น. - ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการอบรม
โครงการ “อบรมผูตัดสินกีฬามวยไทย” รุนที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
27 ส.ค. 09.30 – - รวมงานแสดงความยินดีกับนักดนตรี
12.00 น. วงออรเคสตราจีน มูลนิธิศาลเจาปู – ยา อุดรธานี
16.00 น.
28 ส.ค. 10.00 น.
14.00 น.
15.00 น.

อุตสาหกรรม
จังหวัด
ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 4

สถาบัน
การกีฬาแหง
การพลศึกษา
ประเทศไทย
วิทยาเขตอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
หอประชุมปรีชา
ศาลเจาปู – ยา
ชัยรัตน
ศาลเจาปู- ยา
- ประธานพิธีงานพระราชทานเพลิงศพ
วัดปาโสมนัสสัตยา
ทองถิ่นจังหวัด
นายเรืองเดช กาญจนศร
ราม บานคายเสนีย
ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ต.หนองขอนกวาง
- ประธานประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือเผยแพร หองสมุดศาลากลาง สํานักงานจังหวัด
ประชาสัมพันธจุดเดนจังหวัดอุดรธานี 3 ภาษา
จังหวัดอุดรธานี
(ไทย อังกฤษ จีน)
ชั้น 3 อาคาร 2
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหนีส้ ิน หองประชุมสบายดี กองทุนฟนฟูและ
เกษตรกร ระดับจังหวัด
พัฒนาเกษตรกรฯ
- ประธานประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ศูนยพัฒนาบุคลากร ทองถิ่นจังหวัด
อุทธรณและการรองทุกขของ อบต.
ทองถิ่นจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

26 – 27
- เวรวันหยุดราชการ
ส.ค.
28 ส.ค. 09.00 น. - ประธานประชุมตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนิน
การใหความชวยเหลือพนักงาน บ.ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานตรวจสอบบัญชีและ
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท
ต.หวยสามพาด

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
26 – 28
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ส.ค.
(ท)
วาทีน่ ายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติราชการที่ มทบ.24

26 ส.ค. 09.00 น. - รวมประชุมติดตามสถานการณและเตรียมความ
พรอมในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี
27 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
28 ส.ค. 10.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมคายศูนยขวัญแผนดิน
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สิน
เกษตรกรระดับจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

26 – 27
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
28 ส.ค. 10.00 น. - รวมประชุมคณะทํางานจัดทําหนังสือเผยแพร
ประชาสัมพันธจุดเดนจังหวัดอุดรธานี 3 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน)
15.00 น. - รวมประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกขของ อบต.

บ.ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขา
อุดรธานี
หองประชุม
สนง.พัฒนาสังคม

สํานักงานจังหวัด

มทบ.24

กอ.รมน.จว.อด.

หองประชุม ผวจ.

ปกครองจังหวัด

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองประชุมสบายดี

ปกครองจังหวัด

หองสมุดศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
ชั้น 3 อาคาร 2
ศูนยพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นจังหวัด

พัฒนาสังคม

กองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรฯ

สํานักงานจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

