วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 23 – 25 กันยายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
23 ก.ย. 08.30 น. - มอบบานกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
อ.พิบูลยรักษ
นายประมวล พลเพลง 67 ม.5 ต.ดอนกลอย
09.30 น. - มอบบานกาชาดเฉลิมพระเกียรติ นางนาง
อ.ประจักษศลิ ปาคม
ศรีหาทิพย 213 ม.3 บานดอนมวง ต.นามวง
10.30 น. - ประธานมอบโครงการสรางความสุขและรอยยิม้
อ.วังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
- มอบบานกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ นายเลิศ ถาพร
5 ม.8 บานคํานอยไหมไทยเจริญ ต.ผาสุก
- มอบสิ่งของ / ทุน ณ โรงเรียนคํายางพิทยา
ม.3 ต.ผาสุก
13.30 น. - มอบบานกาชาดเฉลิมพระเกียรติ นายเดิน สิทธิ์ชัย
อ.ศรีธาตุ
122 ม.6 บ.ราษฎรพัฒนา ต.หนองนกเขียน
17.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด
หองนายูง ชั้น 2
อุดรธานี / รวมรับประทานอาหารเย็น
โรงแรมเซนทารา
- รับประทานอาหารเย็น
หองหลกฟด
24 ก.ย. 08.00 น. - ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการ
หองประชุม
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสําคัญ
ปริ้นซบอลลูม 3
ของกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 11 อาคาร 1
โรงแรมปริ้นซพาเลซ
17.00 น. - นํานักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ เขาเฝา
ศาลาดุสิดาลัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ย. 09.00 น. - ประธานประชุมผูบริหารทองถิ่น ตามโครงการ
หองอุดรดุษฎี
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ป 2560
10.00 น. - ประธานประชุมสรุปผลการดําเนินงานการ
หองกรมหลวง
ขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประจําปงบประมาณ
ประจักษศลิ ปาคม
2560
13.00 น. - ใหสัมภาษณ นิตยสาร Bright Magazine หัวขอ
หองปฏิบัติราชการ
“ความรูสึกที่มีตอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9”
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หองคําชะโนด
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัด
อุดรธานี
23 – 24
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
25 ก.ย. 10.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2560
13.30 น. - ประธานประชุมพิจารณา ใบอนุญาตกิจการ
โรงแรม
15.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝายการ
จัดโรงทานในพิธีถวายดอกไมจันทน

เจาของเรื่อง
กาชาดจังหวัด
กาชาดจังหวัด
ปกครองจังหวัด

กาชาดจังหวัด
กาชาดจังหวัด

กระทรวง
มหาดไทย
ทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
บ.อุดรพลาซา
จํากัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด

หองประชุม
สํานักงานยุติธรรม
หองคําชะโนด

สํานักงานยุติธรรม
จังหวัด
ปกครองจังหวัด

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

23 ก.ย. 08.30 น. - ประธานเปดการฝกอบรมลูกเสือชาวบานรุนพิเศษ
“ทุกดวงใจถวายพอ ร.9”
24 ก.ย. 08.30 น. - ประธานการตรวจติดตามการดําเนินการสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการ การบรรยายการ
บังคับคดีแพง (ป.วิแพงใหม)
12.00 น. - ประธานพิธีเปด บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
สาขาบานดุง
25 ก.ย. 09.00 น. - รวมประชุมผูบริหารทองถิ่น ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ
2560
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
14.00 น. - ประธานประชุมการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

- เวรวันหยุดราชการ
06.30 น. - รับมอบทุนการศึกษาและรางวัล พรอมนําเงิน
บริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรมฯ
24 ก.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ประธานในพิธีถวายราชสดุดีในงานวันมหิดล

สโมสรลูกเสือ
ชาวบาน
ทองถิ่นจังหวัด

สํานํางาน
บังคับคดีจังหวัด
บิ๊กซี ซูเปอร
เซ็นเตอร
ทองถิน่ จังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมเปรมฯ
จ.นครราชสีมา

กองทัพภาคที่ 2

หองประชุม ชั้น 7
อาคารอํานวยการ
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงแรมเซนทารา

โรงพยาบาล
อุดรธานี

ทองถิ่นจังหวัด

23 ก.ย.

25 ก.ย. 08.30 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา
โครงการพัฒนาโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.สูความ
เปนเลิศ
10.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
13.30 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการ กศจ.อด.
พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
23 – 24
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ย.
(ท)
25 ก.ย.
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนชุมชน
บานเดื่อวิทยา
ถนนอุดร-สามพราว
สนามสอบพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี
9 แหง/ศูนย
อํานวยการสอบฯ
หองอุดรธานี 2
โรงแรมบานเชียง
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร อ.บานดุง
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หอง ส.พ.อ.
รร.คายประจักษ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
สํานักงานจังหวัด
กศจ.อด.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

23 ก.ย. 08.30 น. - รวมโครงการสรางสุขและรอยยิม้ ใหประชาชน
จังหวัดอุดรธานี
16.30 น. - รวมโครงการสัมมนาการทํางานแบบบูรณาการ
เหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ
2560 และรวมรับประทานอาหาร
24 ก.ย.
- วันหยุดราชการ
25 ก.ย. 09.00 น. - รวมประชุมโครงการมอบนโยบายการปฏิบตั ิงาน
ใหแกนายอําเภอ และผูบริหารสวนกลาง ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รร.คํายางพิทยาคม
ม.3 ต.ผาสุก
อ.วังสามหมอ
โรงแรมเซ็นทารา

ปกครองจังหวัด

หองรอยัล จูบิลี่
อาคารชาเลนเจอร
เมืองทองธานี

ปกครองจังหวัด

กาชาดจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

23 – 24
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
25 ก.ย. 10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
13.30 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/2560

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

