วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
5-6
ส.ค.
7 ส.ค.

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5 ส.ค.
6 ส.ค.

7 ส.ค.

เวลา

เรื่อง
-

13.00 น. - รวมออกรายการสดประชาสัมพันธการจัดงาน
ESAN EXPO 2017 ครั้งที่ 2

โมเดิรนไนททีวี
(ชอง 9) สตูดิโอ 5
ตึกปฏิบัติการ
ถ.พระราม 9 กทม.
15.00 น. - รวมเชิญหีบ ทานผูหญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ
เมรุหลวง
หนาพลับพลา
อิศริยาภรณ
วัดเทพศิรินทราวาส
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - ประธานเปดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเครือขายจิตอาสา
08.30 น. - รวมพิธีบําเพ็ญกุศล (พิธีสงฆ) เนื่องในวันรพี
09.30 น. - วางพวงมาลา เนื่องในวันระพี
10.00 น. - ประธานประชุมคณะทํางานเฝาระวังปญหา
ยาเสพติด (โตะขาว)
14.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง
ครั้งที่ 2/2560
17.00 น. - รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธฯ
เนื่องในวันรพี ประจําป 2560

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5–6
ส.ค.
7 ส.ค.

สถานที่

เจาของเรื่อง

พาณิชยจังหวัด

หองลาวแพน
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ศูนยประสานงาน
ภาคีการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี
บริเวณลานดานหนา
ศาลจังหวัด
อาคารศาลเยาวชน
อุดรธานี
และครอบครัว
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
หองประชุมโครงการ
สงน้ําและ
บํารุงรักษา
หวยหลวง
สนามกีฬาเวสสุวณ
ั

ศอ.ปส.จ.อด.
โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
หวยหลวง
ศาลจังหวัด
อุดรธานี

- ไปราชการกรุงเทพมหานคร
08.00 น. - พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน หองประชุมสบายดี สํานักงานจังหวัด
ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดอุดรธานี
13.00 น. - ประธานเปดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
สนามกีฬากลาง ทองเที่ยวและกีฬา
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
เทศบาลนคร
ประจําป 2560 “13 THAILAND PRIME
อุดรธานี
MINISTER CUP 2017”
(เวสสุวณ
ั สเตเดีย้ ม)
15.00 น. - ประชุมหารือการดําเนินการแกไขปญหาการ
หองประชุม 2
ทองถิ่นจังหวัด
ดําเนินการโครงการจัดซื้อจัดจางองคกรปกครอง
ชั้น 2 อาคาร 1
สวนทองถิ่น

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

5–6
ส.ค.
7 ส.ค.

- วันหยุดราชการ

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

5–7
ส.ค.

- ปฏิบัติราชการที่ มทบ.24

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

5 ส.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - รวมประชุมเหลากาชาดจังหวัด ภาค 6
ครั้งที่ 3/2560

14.00 น. - ประธานปลอยแถวขบวนรถฯ ประชาชนเดินทาง
เขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

13.45 น. - ประธานพิธีเปดงาน Lanna Caravan
6 ส.ค.
7 ส.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - รวมประชุมโตะขาว
14.00 น. - ประธานตรวจสอบกรณีประชาชนสรางเพิงลุกล้ํา
ที่สาธารณะทางเขาชุมชนผาสุกมั่นคง
17.30 น. - รวมแขงขันฟุตบอล VIP งานวันรพี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

5–6
ส.ค.
7 ส.ค.

สนามหนาที่วาการ
อําเภอโนนสะอาด

ปกครองจังหวัด

มทบ.24

กอ.รมน.จว.อด.

คอนเวนชั่นฮอลล
โรงแรม
รอยัลนาคารา
จ.หนองคาย
ลานนาขา 1
เซ็นทรัลพลาซา

กาชาดจังหวัด

ทองเที่ยวและกีฬา

หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร
ชุมชนผาสุก

ศอ.ปส.จ.อด.

สนามกีฬาเวสสุวณ
ั

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

หองประชุมสบายดี

สํานักงานจังหวัด

ศอ.ปส.จ.อด.

- วันหยุดราชการ
08.00 น. - รวมพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และศึกษา
ดูงานผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานีและแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

