วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 17 – 19 มิถนุ ายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
17 มิ.ย. 14.40 – - แถลงขาว การจัดงาน ESAN EXPO 2017
16.00 น.
18 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
19 มิ.ย. 07.00 น. - รวมออกอากาศสด “รายการเชานี้ประเทศไทย”
ชอง สนามเปา
13.30 น. - ประธานประชุม กต.ตร.จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 3/2560
15.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพรอมโครงการพัฒนา
ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

17 มิ.ย.
09.30 น.
16.00 น.
18 มิ.ย.
08.00 น.
19 มิ.ย. 09.00 น.
10.30 น.
13.30 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

- เวรวันหยุดราชการ
- รวมเปนเกียรติ , เปนประธานรวม และกลาว
ตอนรับในพิธีเปดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สําหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัด
- ติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน
ยางพารา (บริษัท วงษบัณฑิต จํากัด)
- เวรวันหยุดราชการ
- ติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน
ยางพารา (บริษัท วงษบัณฑิต จํากัด)
- ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบรอยจังหวัดอุดรธานี
- ประธานประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- รวมรับฟงการนําเสนอเครื่องวัดกลิ่นเหม็นแบบ
เคลื่อนยายได จากบริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง
จํากัด

17 มิ.ย. 09.09 น. - ประธานโครงการปลูกปากฤษณาไมหอมถวายพอ
11.00 น. - ประธานเปดการอบรมคายศูนยขวัญแผนดิน
ป 2560 จังหวัดอุดรธานี รุนที่ 13
18 มิ.ย.
- เวรวันหยุดราชการ
19 มิ.ย. 10.00 น. - ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
13.15 น. - รวมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคา
(Distribution Center) และนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี
15.00 น. - ประธานการประชุมฝายเลขาคณะทํางาน
ESAN EXPO

สถานที่
หอง Richmond
Ballroom 2
โรงแรมริชมอนด
ถนนรัตนาธิเบศร

เจาของเรื่อง
พาณิชยจังหวัด

สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบก ชอง 5
หองฉัตรไพฑูรย

พาณิชยจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด

นิคมอุตสาหกรรม,
ขนสงสินคา
หนองตะไก,
บริษัทเหมืองแร
โปแตช ต.โนนสูง

สํานักงานจังหวัด

หองฟาหลวง 1,2
โรงแรมนภาลัย

ขนสงจังหวัด

บานจําปา

สํานักงานจังหวัด

บริเวณวัดบานจําปา สํานักงานจังหวัด
หมูที่ 7
หองกรมหลวง
ตํารวจภูธรจังหวัด
ประจักษศลิ ปาคม
หองกรมหลวง
ศอ.ปส.จ.อด.
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ
ทสจ.อด.

โรงเรียนบานกุดจับ
ต.กุดจับ อ.กุดจับ
กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1

ปกครอง
อําเภอกุดจับ
ศอ.ปส.จ.อด.

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม,
สถานีรถไฟ
หนองตะไก,บริษัท
เหมืองแรโปรแตช
หองอาเซียน ชั้น 3
อาคาร 2

พาณิชยจังหวัด

พาณิชยจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

17 มิ.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีการลงนามในสัญญา รวมถึงการ
สงมอบหนังสือมอบพื้นที่และรูปผังบริเวณพื้นที่
กอสรางและบวงสรวงบูชาฤกษกอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
18 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
19 มิ.ย. 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดอุดรธานี
09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการฟนฟูเพิม่ พูนผลผลิต
ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําสาธารณะ
10.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี
13.30 น. - ประธานพิธีแถลงขาวการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการผูสูงอายุแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11
“ดอกจานเกมส”
14.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด ประจําป 2559

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
17 – 18
- ปฏิบัติราชการที่ มทบ.24
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มิ.ย.
(ท)
19 มิ.ย. 08.00 น. - ตรวจหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

17 มิ.ย.

18 มิ.ย.
19 มิ.ย. 08.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
13.30 น.
14.30 น.

- รวมงานครบรอบ 41 ป การสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูต และครบรอบครั้งที่ 5
ความสัมพันธทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนาม
และไทย
- วันหยุดราชการ
- ประธานประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เจาหนาที่การเงินและบัญชี ประจําสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี
- รวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบรอย
- รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ศอ.ปส.จ.อด.
- ตรวจสอบปนผูขออนุญาตพกพาอาวุธปนติดตัว
ภายในเขตจังหวัดอุดรธานี
- รวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด ประจําป 2559

บริเวณสถานที่
กอสรางพิพิธภัณฑ
ธรรมเจดียฯ

สํานักงานจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หนองน้ําเลิงบอกง
บ.เลิงทอง ม.14
ต.นาขา
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม

ตํารวจภูธรจังหวัด

หองประชุม ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ
สถาบันพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
หองประชุม
หนองประจักษ
สพป.อด.เขต 1

ทองเที่ยวและกีฬา

บานโนนหวาย
ต.โนนหวาย
อ.หนองวัวซอ

กอ.รมน.จว.อด.

อบจ.อด.
ศอ.ปส.จ.อด.

ศึกษาธิการจังหวัด

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

เหลากาชาดจังหวัด

กาชาดจังหวัด

หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
หองปฏิบัติราชการ

ตํารวจภูธรจังหวัด

หองประชุม
หนองประจักษ
สพป.อด.เขต 1

ศึกษาธิการจังหวัด

ศอ.ปส.จ.อด.
ปกครองจังหวัด

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

17 มิ.ย.

- รวมงานครบรอบ 41 ป การสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูต และครบรอบครั้งที่ 5
ความสัมพันธทางยุทธศาสตรระหวางเวียดนาม
และไทย
15.00 น. - รวมงานแถลงขาวการจัดงานESAN EXPO 2017

18 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
19 มิ.ย. 10.00 น. - ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
หอง Richmond
Ballroom 2
โรงแรมริชมอนด
ถนนรัตนาธิเบศร

พาณิชยจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

