วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
1 ก.ค.

เวลา
เรื่อง
09.00 น. - รวมงานแถลงขาวกิจกรรม เสริมสรางประชารัฐ
@ ตลาดนัดจตุจักร 4.0

2 ก.ค.
3 ก.ค.

- วันหยุดราชการ
09.00 น. - รวมประชุมประจําป 2560 ของ สศช. ในหัวขอ
เรื่อง ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สูอนาคตประเทศไทย

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1–2
ก.ค.
3 ก.ค.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1–2
ก.ค.
3 ก.ค.

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

1 ก.ค.
2 ก.ค.
3 ก.ค.

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

1–2
ก.ค.
3 ก.ค.

สถานที่
ลานอเนกประสงค
ตลาดนัดจตุจักร
ประตู 1
(เต็นทโดมสีขาว)

เจาของเรื่อง
การรถไฟแหง
ประเทศไทย

หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยแสดง
สินคาและการ
ประชุมเมืองทอง
ธานี

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

หองภูฝอยลม

สํานักงานจังหวัด

หองชาเลนเจอร 2
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
หอง POC

พาณิชยจังหวัด

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - นายเคนเนธ ควา เลขานุการเอก (ฝายการเมือง)
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร เขาพบ/
เยี่ยมคารวะ
- ตรวจติดตามการดําเนินการจัดงาน ESAN EXPO
2017
09.00 น - ประชุมคณะทํางานตรวจสอบขอมูลหนีส้ ิน
เกษตรกรระดับจังหวัดเพื่อรับฟงการชี้แจงการ
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหนีส้ นิ เกษตรกรระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอผานวีดที ัศนทางไกล
13.30 น. - ประธานประชุมหารือแนวทางการดําเนินการแกไข
ปญหาขอรองเรียนการปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่
ตอประชาชน
15.00 น. - ประธานประชุมหารือการศึกษาความเหมาะสม
ทางดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเงิน และการ
ออกแบบโครงการศูนยบริการการทองเที่ยว
คําชะโนด อําเภอบานดุง
16.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใช
ทุงศรีเมืองจัดกิจกรรมตางๆ ครั้งที่ 2/2560
- เวรวันหยุดราชการ
14.15 น. - ประธานการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2560
- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - ประธานเปดโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (อพม.)
14.00 น. - ประธานประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ
- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

กองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด
อุดรธานี
ปกครองจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ธนารักษพื้นที่

สนามกีฬา
ม.ราชภัฏอุดรธานี

สพป.อด.เขต 1

หองดาวลดา
โรงแรมอุดรโฮเต็ล

พัฒนาสังคม

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

พัฒนาชุมชน

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

1 ก.ค.
2 ก.ค.
3 ก.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
16.00 น - ประธานพิธีเปดงาน ISAN Mini Show 2017
- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานพิธีเปด “คายศูนยขวัญแผนดิน” จว.อด.
2560 รุนที่ 14
11.00 น. - ประธานและสักขีพยานในพิธีรับมอบเงินบริจาค
13.30 น. - รวมประชุมหารือประเด็นขอรองเรียนเกีย่ วกับ
ยาเสพติด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

1–2
ก.ค.
3 ก.ค.

ลานนาขา 2 ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา

เซ็นทรัลพลาซา

มทบ.24

ศอ.ปส.จ.อด.

หองประชุมปรีชา
ชัยรัตน มูลนิธิ
ศาลเจาปู- ยา
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ศาลเจาปู- ยา
ปกครองจังหวัด

- วันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมตอนรับ นายเคนเนธ ควา เลขานุการเอก
(ฝายการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
สิงคโปร
10.00 น. - หารือการดําเนินงานมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการจังหวัดอุดรธานี
16.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและขอใช
ทุงศรีเมืองจัดกิจกรรมตางๆ ครั้งที่ 2/2560

หองภูฝอยลม

สํานักงานจังหวัด

หองปฏิบัติราชการ

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

ธนารักษพื้นที่

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

