วาระงานผูบริหาร
วันที่ 15 กันยายน 2๕60
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
สถานที่
08.00 น. - ออกอากาศสดรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
บริษัท โฮมเคเบิล้
09.00 น. - รวมประชุมติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ
หองบานผือ
ผูบริหารในพื้นที่และผูเ กี่ยวของกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
09.30 – - ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสรางเยาวชน
หองประจักษตรา
12.00 น. รุนใหมจังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนว
เฟรสคลาส 1
ทางอุดรโมเดล (Udon Modal)
โรงแรมประจักษตรา
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
หองพระยาศรีสุรยิ
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
ราชวรานุวัตร
3/2560
16.00 น. - ประธานงานแถลงขาวและรวมชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน
โรงภาพยนตร
ภาพยนตรสั้น เรื่อง ลามรดกโลก จังหวัดอุดรธานี
เมเจอร ซีนเี พล็ก
18.30 น. - เจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรีรัตน จิตตั้งบุญญา
ศาลา
มารดาของ ทันตแพทยหญิง สุปราณี เอี่ยมรักษา
สามพระอาจารย
วัดโพธิสมภรณ

นายสมหวัง พวงบางโพ
07.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริเวณวัดบานจําปา
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ยางพารา
ม.7 ต.หนองนาคํา
09.00 น. - กลาวตอนรับฯ และรวมการเปดการฝกอบรมการใชระบบ
หองฟาหลวง 3
พื้นฐานขอมูลสารสนเทศในการกํากับและติดตามการ
โรงแรมนภาลัย
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
10.45 น. - ประธานเปดการอบรมสัมมนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
หอประชุมทองใหญ
การดําเนินงานใหกับเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานแกไขปญหา
ขอรองเรียนของหนวยงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด/อําเภอ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.00 น. - บริษัท อิปซอสส จํากัด เขาสัมภาษณเกี่ยวกับการสํารวจ
หองปฏิบัติราชการ
มุมมองดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทาง
ธุรกิจของ ปตท.สผ.
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
หองประชุม ปภ.
ผูประสบภัยพิบตั ิจังหวัดอุดรธานี (ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี
ชั้น 7 อาคาร 2
ครั้งที่ 7/2560)
16.00 น. - รวมงานแถลงขาวและชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน
โรงภาพยนตร
ภาพยนตรสั้น เรื่อง ลามรดกโลก จังหวัดอุดรธานี
เมเจอร ซีนเี พล็กซ
เซ็นทรัลพลาซา

นายสิธิชัย จินดาหลวง
08.30 น. - รวมการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2559 ของการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประกาศใช พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560

ตึกสันติไมตรี

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
สนง.ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานจังหวัด

บริษัท อิปซอสส
จํากัด
ปภ.
วัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
08.30 น. - รวมประชุมซักซอมและชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับพิธี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ถวายดอกไมจันทน
09.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
11.00 น. - รวมพิธีสงมอบดอกไมจันทน เพือ่ ใชในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
16.00 น. - รวมงานแถลงขาวและชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน

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

สํานักงานจังหวัด

หองดาวกระจาย
โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อาคาร 1 ชั้น 1
หนาพระบรมฉายา
ลักษณ รัชกาลที่ 9
โรงภาพยนตร
เมเจอร เซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี

พัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน
วัฒนธรรมจังหวัด

- ปฏิบัติราชการปกติ

07.30 น. - ออกอากาศรายการนานาสาระ
08.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการขับเคลือ่ นวาระแหงชาติโดยการ
เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนฯ
10.00 น. - มอบนโยบายและมอบหนังสือสงตัวแกพนักงานราชการ
บรรจุใหม
16.00 น. - รวมแถลงขาวและชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน
“ลามรดกโลก” จังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

หองคําชะโนด

09.00 น. - รวมประชุมติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ
ผูบริหารในพื้นที่และผูเ กี่ยวของกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
16.00 น. - รวมงานแถลงขาวและชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน
ภาพยนตรสั้น เรื่อง ลามรดกโลก จังหวัดอุดรธานี

บริษัท โฮมเคเบิล้
รร.บานหนองนาคํา
ต.หนองนาคํา
อ.เมืองอุดรธานี
หองพระยาศรีสุรยิ
ราชวรานุวัตร
โรงภาพยนตร
เมเจอร เซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี

บริษัท โฮมเคเบิล้
ปภ.
ปกครองจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด

หองบานผือ

สํานักงานจังหวัด

โรงภาพยนตร
เมเจอร ซีนเี พล็กซ
เซ็นทรัลพลาซา

วัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

