วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 9 – 11 กันยายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
9 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
10 ก.ย. 19.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรมอาสารักษาดินแดน
(อส.) กองพันนเรศวร
11 ก.ย. 09.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการจัดพิธถี วาย
ดอกไมจันทน จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
คนดีศรีอุดรธานี

สถานที่

เจาของเรื่อง

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
สํานักงานจังหวัด

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 – 10
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
11 ก.ย. 08.00 น. - รวมการอบรมหลักสูตรการเรียนรูจากการปฏิบัติ
(Action learning)

อาคารทรูทาวนเวอร
ชั้น 21 กทม.

สถาบันดํารง
ราชานุภาพ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.ย.

บริเวณสนามบาส
อุดรมาสเตอรเทค
(หลังโรงเรียนสตรี
ราชินูทิศ)
หองฟาหลวง 3
โรงแรมนภาลัย

ชมรมจักรยาน
จังหวัดอุดรธานี

โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแกน

คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สหกรณจังหวัด

08.00 น. - ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรใหคณะผูรวมกิจกรรม
ปนจักรยานและคณะทีมงานการรณรงคโครงการ
เมืองปนได เมืองปนดี จตุรทิศป 2 ของชมรม
จักรยานจังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่น ประจําป
2560 เทศบาลเมืองหนองสําโรง
10 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
11 ก.ย. 09.00 น. - รวมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ : เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.30 น. - ประธานประชุมเพื่อรับทราบปญหาโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาค
การเกษตร พ.ศ. 2560 และเสนอแนวทาง
แกปญหา

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

9 ก.ย.

10 ก.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
11.00 น. - ประธานประชุมโครงการจัดการความรูส ํานักงาน
ประกันสังคม
- เวรวันหยุดราชการ
18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรม อส.กองพันนเรศวร

11 ก.ย. 09.30 น. - รวมประชุมการเตรียมการจัดพิธถี วาย
ดอกไมจันทน จังหวัดอุดรธานี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน
และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน OSCC
ศูนยชวยเหลือสังคมจังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - รวมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
“คนดีศรีอุดรธานี 125 ป”

หองคําชะโนด

พัฒนาสังคม

เทศบาลเมือง
หนองสําโรง

หองประชุม
แกวกัลยา
ภัตตาคาร
สวนทิพย

ประกันสังคม

หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองพระพุทธบาท
บัวบก

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
สนง.พัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม

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

9 – 10
ก.ย.
11 ก.ย.

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

9 ก.ย.

- ปฏิบัติราชองครักษเวร
- ปฏิบัติราชการที่ มทบ.24
08.00 น. - ประธานดําเนินการสอบสัมภาษณ ประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร
พนักงานราชการ
09.49 น. - รวมปลูกตนไม และรวมงานมุทิตาคารวะครูอาวุโส
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

10 ก.ย. 18.00 น. - รวมงานเลี้ยงสังสรรคชมรม อส.กองพันนเรศวร
11 ก.ย. 09.30 น. - รวมประชุมการเตรียมการจัดพิธถี วาย
ดอกไมจันทน จังหวัดอุดรธานี
10.30 น. - หารือขอราชการรวมกับ อาจารย ม.ราชภัฏ อด.
11.00 น. - รวมปรึกษาหารือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

9 – 10
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
11 ก.ย. 08.30 น. - รวมสัมมนาวิชาการและรวมเปนเกียรติในพิธีมอบ
รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560

กรุงเทพมหานคร

กอ.รมน.

มทบ.24

กอ.รมน.

หองพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

อาคาร
อเนกประสงค
รร.อุดรพิทยานุกูล
หองเชียงงาม
โรงแรมบานเชียง
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ
หองปฏิบัติราชการ

สมาคมศิษยเกา
อพ.

หองเมยแฟร
แกรนด บอลลูม
โรงแรมเดอะเบอร
เคลีย ประตูน้ํา
กทม.

ชมรม อส.
กองพันนเรศวร
สํานักงานจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

