วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 2 – 4 กันยายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
2 ก.ย.
3–4
ก.ย.

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2 ก.ย.

เวลา

16.50 น.

09.00 น.
10.00 น.
13.15 น.

13.30 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2–3
ก.ย.
4 ก.ย.

สถานที่

เจาของเรื่อง

- วันหยุดราชการ
- รวมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน ราคา
ออรคิด

ศึกษาธิการจังหวัด

- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานเปดกิจกรรมการแขงขันกระโดดเชือก
ชิงแชมปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําป 2560
13.30 น.

3 ก.ย.
4 ก.ย.

เรื่อง

โรงยิมบาสเก็ตบอล
สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี
- ประธานพิธีเปดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา
สโมสรทหาร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหหางไกลยาเสพติด
สัญญาบัตร
ประจําปงบประมาณ 2560 (รุน ที่ 9)
คายประจักษ
ศิลปาคม มทบ.24
- กลาวตอนรับ รองปลัดกระทรวงพาณิชย
ลานชั้น 1
(นายวิชัย โภชนกิจ) และคณะฯ และรวมเปน
(บริเวณรานบาจา)
ประธานเปดงาน Road Shaw/Business
ศูนยการคา
Matching การจัดงานแสดง และจําหนายสินคา
เซ็นทรัลพลาซา
ชื่องาน แอวเหนือ 4 จังหวัดลานนา เชื่อมโยง
การคาสูสากล
- เวรวันหยุดราชการ
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
หองปฏิบัติราชการ
- ลงพื้นที่ตรวจสอบการแกไขปญหา เรื่องรองเรียน บริษัท ศรีตรังแอโกร
จากกลิ่นเหม็นของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
อินอัสทรี จํากัด
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
- สถานีวิทยุ อสมท. อุดรธานี คลืน่ 91.5
เมกกะเฮิรต สัมภาษณสดทางโทรศัพท ประเด็น
การดําเนินการแกไขปญหากรณีรถขนแรทองแดง
พลิกคว่ําที่บานนาดี ต.ผาสุก อ.กุมภวาป
- ประธานประชุมการกอสรางทางแยกตางระดับ
หองประชุมภูมิวิถี
จัดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวน
แขวงทางหลวง
รอบเมืองอุดรธานี (ดานเหนือ)
อุดรธานี ที่ 1

มูลนิธิหัวใจแหง
ประเทศไทย
อบจ.อด. /
มทบ.24
พาณิชยจังหวัด
แมฮองสอน

สรรพากรพื้นที่
อุตสาหกรรม
จังหวัด
อสมท.อุดรธานี

แขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1

- วันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานเปดการประชุมตามโครงการสงเสริม
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
เครือขายการเบิกจายตรงสิทธิพนักงานสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี ประจําป
งบประมาณ 2560 (รุนที่ 1)
14.00 น. - ประธานประชุมหารือในขั้นตนเพื่อสรรหาคณะ
หองประชุม 2
ทํางานขอรับเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ชั้น 2 อาคาร 1
ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) และครั้งที่ 37
พ.ศ. 2564)

ทองถิ่นจังหวัด

กกท.

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

2–3
ก.ย.
4 ก.ย.

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)

2–3
ก.ย.
4 ก.ย.

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

2 ก.ย.

3 ก.ย.
4 ก.ย.

09.00 น. - รวมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
09.00 น. - รวมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
09.00 น. - ประธานประชุมการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสู
สังคมแหงการเรียนรูจังหวัดอุดรธานี ภายใตแผน
แมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการ
เรียนรู พ.ศ. 2560 – 2564
13.00 น. - ประธานพิธีปดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหหางไกลยาเสพติด

2–3
ก.ย.
4 ก.ย.

ศึกษาธิการจังหวัด

โรงแรมพูลแมน
จ.ขอนแกน

ศึกษาธิการจังหวัด

หองประชุม 6
ชั้น 4 อาคาร 1

วัฒนธรรมจังหวัด

มทบ.24

อบจ.อด.

หนาศาลาทรงไทย
สนามทุง ศรีเมือง
อําเภอบานดุง

สมาคมฟุตบอล
อําเภอบานดุง

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองปฏิบัติราชการ

ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานพิธีเปดการแขงขันฟุตบอล 11 คน
“เกาะนาคีบานดุงลีก” ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
- เวรวันหยุดราชการ
07.00 น. - รวมพิธีตั้งศาล
15.30 น. - หารือขอราชการรวมกับนายอําเภอและ
ปลัดอําเภอผูที่ไดรับอนุญาตใหมบี ัตรประจําตัว
เจาพนักงาน ป.ป.ส.

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

โรงแรมพูลแมน
จ.ขอนแกน

ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
สํานักงานจังหวัด
กลุม งานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

