วาระงานผูบริหาร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2๕60
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
08.00 น. - ออกอากาศสดรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
09.15 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม
การตัดไมทําลายปาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
10.00 น. - ประธานพิธีเปดอาคารสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล
เขต 10
11.30 น. - สาธารณสุขจังหวัดนําเสนอขอมูลโครงการ
TO BE NUMBER ONE
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี
15.30 น. - ประธานประชุมการแกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน
ยางพารา
16.00 น. - ประธานประชุมการเตรียมงานพิธีถวายดอกไมจันทน
ในสวนของจังหวัด
19.00 น. - ประธานเปดงาน UD Food Station 2017 ครั้งที่ 3

นายสมหวัง พวงบางโพ
09.30 น. - ประธานเปดการสานเสวนา (Dialoge) เวทีพลเมือง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนแบบมีสวนรวม
10.00 น. - รวมทําบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในพิธีเปดอาคาร
สํานักงานสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 10 อุดรธานี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม
จันทนในสวนของจังหวัด
17.30 น. - ประธานพิธีเปดงานวันคุมครองผูบ ริโภคไทย
ประจําป 2560 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่
เจาของเรื่อง
บริษัท โฮมเคเบิล้
หองพระยาศรีสุรยิ
ทสจ.
ราชวรานุวัตร
บริเวณสํานักงาน ทรัพยากรน้ําบาดาล
ทรัพยากรน้ําบาดาล
หองประชุม ผวจ. สาธารณสุขจังหวัด
หองประยาศรีสรุ ิย
ราชวรานุวัตร
หองประชุม ผวจ.

อุตสาหกรรมจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

ยูดี ทาวน ซอย 1

ยูดี พลาซา

อาคารหอประชุม
ปรีชา ชัยรัตน
ศูนยวัฒนธรรมไทยจีน
สํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม ผวจ.

มูลนิธิยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา

สํานักงานจังหวัด

สํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10
ปภ.
สํานักงานจังหวัด

ถนนคนเดิน
หนาเทศบาลนคร
อุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

หองประชุมสบายดี

คลังจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุม “โครงการพัฒนาศักยภาพและ
หองอุดรดุษฎี
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
สรางความเขมแข็งการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงแรมเจริญโฮเต็ล
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาชัน้ สูง
16.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ หองประชุม ผวจ.
เกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไมจนั ทนในสวนของจังหวัด

สพป.อด.เขต 1

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - รวมตอนรับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดตามการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560
16.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน
ในสวนของจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด

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

08.00 น. - ตรวจพื้นปา
13.00 น. - ฝกอบรมโครงการ กนช.

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

09.00 น. - รวมประชุมความคิดเห็น Focus Group เรื่อง ความกาว
หนาในการดําเนินโครงการจัดทีด่ ินทํากินใหชุมชน
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
16.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีถวาย
ดอกไมจันทนในสวนของจังหวัด
17.00 น. - รวมงานวันคุมครองผูบริโภคไทย 2560 จังหวัดอุดรธานี
19.00 น. - ประธานกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานชุมนุม
ยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2560
10.30 น. - กลาวตอนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปด
พิพิธภัณฑพื้นบานชุมชนคุณธรรมฯ
13.30 น. - รวมประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560
14.00 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME
ตามแนวประชารัฐ ประจําจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน
ในสวนของจังหวัดอุดรธานี

หนวยปองกันรักษา
ปาที่ อ.ด.3
อ.บานดุง
อ.ทุงฝน

กอ.รมน.จว.อด.

หองแกรนดบอลรูม
โรงเรมเซ็นทารา

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

กอ.รมน.จว.อด.

ถนนคนเดิน ทน.อด. สํานักงานจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค ศึกษาธิการภาค 10
กาญจนาภิเษก
หองประชุม
พิพิธภัณฑบานเชียง
หองประชุมสบายดี

วัฒนธรรมจังหวัด

หองประชุม ชั้น 3
อาคาร 1
ศาลากลางจังหวัด
หองประชุม ผวจ.

อุตสาหกรรม

คลังจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

