วาระงานผูบริหาร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2๕60
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.30 น. - ประธานประชุมเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
09.00 น. - ประธานพิธีปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560
13.30 น. - รวมพิธีเปดการประชุมคณะกองเลขานุการรวมไทย – ลาว
14.30 น. - ประธานประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ
ภายใตรมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
16.00 น. - ประธานพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา
อยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
18.30 น. - รวมงานเลี้ยงรับรองคณะกองเลขานุการรวมไทย – ลาว

สถานที่
หองประชุม ผวจ.
วัดปาภูวังงาม
บ.วังงามพัฒนา

เจาของเรื่อง
ปภ.
อําเภอไชยวาน

โรงแรมเซนทารา
หองกรมหลวง
ประจักษศลิ ปาคม
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

สป.มท.
เกษตรจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด

โรงแรมเซนทารา

สป.มท.

นายสมหวัง พวงบางโพ
09.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานดานเสนทางคมนาคมและการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
จัดการจราจร
16.00 น. - รวมกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

หองประชุมที่วาการ
อําเภอบานดุง
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

ปภ.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
09.30 น. - ประธานประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10.30 น. - ประธานพิธีตอนรับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี
“สงขลาเกมส”

หองประชุม
สนง.เกษตรจังหวัด

เกษตรจังหวัด

หอประชุมปรีชา
ชัยรัตน ศูนย
วัฒนธรรมไทย-จีน
หองเทพารักษ
ชั้น 3 ทน.อด.
หองประชุมสบายดี

การกีฬาแหง
ประเทศไทยจังหวัด
อุดรธานี
ทองถิ่นจังหวัด

11.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี (ก.ท.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 6/2560
13.30 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 7/2560

วัฒนธรรมจังหวัด

คลังจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
11.00 น. - ประธานพิธีเปดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงคเรงรัดการ หอง The Crystal ศูนยความปลอดภัย
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการดานความ
Top ชั้น 6
ในการทํางาน
ปลอดภัยฯ และบรรยายพิเศษ
โรงแรมประจักษตรา
เขต 4
13.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด
หองประชุม อบจ.
ประกันสังคม
อุดรธานี ครั้งที่ 3/2560
อด. ชั้น 4
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกัน
หองประชุม อบจ.
ประกันสังคม
สังคมอาเซียน
อด. ชั้น 4
16.00 น. - รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
ลานกิจกรรม ชั้น 4 วัฒนธรรมจังหวัด
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เซ็นทรัลพลาซา

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

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติราชการปกติ

11.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการฝกอบรมอาสาสมัครกูชีพกูภยั
ทางน้ําอําเภอสรางคอม
13.00 น. - ลงพื้นที่รื้อถอนรานคาภายในบริเวณคําชะโนด
16.00 น. - รวมพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงภรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคม
อาเซียน
16.00 น. - รวมพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา
อยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
18.30 น. - รวมงานเลี้ยงรับรองคณะกองเลขานุการรวมไทย – ลาว

อาคาร
อเนกประสงคตลาด
เมืองใหมสรางคอม
คําชะโนด อ.บานดุง
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

หองประชุม อบจ.
อด. ชั้น 4
ลานกิจกรรม ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
โรงแรมเซนทารา

อําเภอสรางคอม
ปกครองจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด

ประกันสังคม
วัฒนธรรมจังหวัด

สป.มท.

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-8777

