วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
28 ก.ค. 07.00 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
08.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
13.00 น.
29 ก.ค. 10.30 น.
16.00 น.

30 ก.ค. 07.30 น.

13.30 น.
31 ก.ค. 09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.

สถานที่
เจาของเรื่อง
ลานพระบรมราชา สํานักงานจังหวัด
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
- ประธานพิธีทางศาสนามหามงคล
หอประชุมทองใหญ สํานักงานจังหวัด
- ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
หอประชุมทองใหญ สํานักงานจังหวัด
- ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
ชั้น 4 หนาหอง
เหลากาชาด
อุดรธานีฮอลล
เซ็นทรัลพลาซา
- ประธานพิธีปลอยปลา 1,000,000 ตัว ถวายเปน อางเก็บน้ําตาดขา
ประมงจังหวัด
พระราชกุศล
อ.หนองวัวซอ
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการหนวยแพทย
โรงเรียนภูพานวิทยา
สาธารณสุข
พระราชทาน ถวายเปนพระราชกุศล
อ.กุดจับ
จังหวัด
- ประธานแถลงขาว E-san Expo 2017 ครั้งที่ 2
ชั้น 4
พาณิชยจังหวัด
เซ็นทรัลพลาซา
- รับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ
โครงการศูนยเรียนรู สํานักงานจังหวัด
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอบานดุง
- ประธานพิธีเปดการแขงขันจักรยานทางเรียบ
สนามทุงศรีเมือง มูลนิธิโรงพยาบาล
การกุศลเฉลิมพระเกียรติชิงถวยพระราชทาน
อ.บานดุง
ยุพราชบานดุง
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
- ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หองประชุม ส.พ.อ. ศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
โรงเรียนคาย
ประจักษ
- ประธานพิธีเปดการประชุมและปาฐกถา
หองฟาหลวง
สํานักงานจังหวัด
“อนาคตอุดร โดยคนอุดร เพื่อคนอุดร”
โรงแรมนภาลัย
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หองประชุม ผวจ.
สอจ.อด.
พัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ 4/2560
- ประธานประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณี
หองประชุม ผวจ.
ศอ.ปส.จ.อด.
พิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ประจําป 2560
- ประธานประชุมเพื่อรับทราบความกาวหนาการ
หองประชุมสถานี สํานักงานจังหวัด
ดําเนินการกอสรางพิพิธภัณฑหลวงตาพระมหาบัว
วิทยุเสียงธรรม
ญาณสัมปนโน
วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
09.00 น. - รวมพิธีศาสนามหามงคล
10.00 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
29 – 30
- วันหยุดราชการ
ก.ค.
31 ก.ค. 09.00 น. - รวมประชุมและเปนวิทยากร การประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความตองการและคิดเห็น
ของตัวแทนผูมีสวนไดเสีย “where we go :
อุดรธานีป 2565 ที่เราอยากเห็น”
11.30 น. - แถลงขาว อุดรธานี ถนนปลอดภัย ไมเร็ว
อุบัติเหตุเทากับศูนย

พลับพลาพิธี
ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

สํานักงานจังหวัด

บริเวณหนาที่ทําการ
อบต.โพนงาม
อ.หนองหาน
13.00 น. - รวมประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ หองประชุม ผวจ.
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2559 ในระดับจังหวัด
14.30 น. - รวมประชุมเพื่อรับทราบความกาวหนาการ
หองประชุมสถานี
ดําเนินงานตามโครงการกอสรางพิพิธภัณฑ
วิทยุเสียงธรรม
ธรรมเจดียฯ
วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
09.00 น. - รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัย
มงคล และพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา
11.00 น. - ประธานเปดโครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
และกิจกรรมเยีย่ มผูป ระกันตนทุพพลภาพ
“คาราวานเยี่ยมลูกจางผูประกันตนทุพพลภาพ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560”
13.00 น. - ประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
29 – 30
- เวรวันหยุดราชการ
ก.ค.
31 ก.ค. 09.00 น. - รวมประชุมสัมมนาและเปนวิทยากร การประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับฟงความตองการและ
ความคิดเห็นของตัวแทนผูม ีสวนไดเสีย
“where we go : อุดรธานีป 2565
ที่เราอยากเห็น”
14.00 น. - ประธานการประชุมทบทวนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ปภ.
ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด

ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ลาดจอดรถ
หนาหางสรรพสินคา
เซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี

ประกันสังคม

สํานักงานจังหวัด

สนามกีฬา
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

สํานักงานจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
08.30 น. - รวมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา
10.00 น. - รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล
11.05 น. - รวมตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว)
11.35 น. - รวมประชุมหารือการดําเนินโครงการสงเสริมความ
รวมมือประชารัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมพื้นที่นิคมสรางตนเองอยางเปนระบบ
29 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
30 ก.ค.
- เวรวันหยุดราชการ
09.30 น. - ประธานประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
13.30 น. - รวมประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
31 ก.ค. 08.30 น. - รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฟงความ
ตองการและความคิดเห็นของตัวแทนผูมีสวน
ไดเสีย “where we go”
09.00 น. - ประธานเปดงานพิธีการเปดหลักสูตรการสอน
ภาษาญี่ปุน
10.30 น. - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
13.30 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นใหหางไกลจากยาเสพติด
14.30 น. - รวมประชุมเพื่อรับทราบความกาวหนาการดําเนิน
งานตามโครงการกอสรางพิพิธภัณฑธรรมเจดียฯ

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

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
08.30 น. - รวมพิธีศาสนามหามงคล
10.00 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- ปฏิบัติภารกิจ รอง ผบ.มทบ.24
29 ก.ค. 13.00 น. - รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
30 ก.ค.
- ปฏิบัติภารกิจ รอง ผบ.มทบ.24
31 ก.ค.
- ปฏิบัติราชการปกติ

ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

พัฒนาสังคม

หองประชุม
นิคมสรางตนเอง
หวยหลวง

พัฒนาสังคม

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ส.พ.อ. ศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียน
คายประจักษ
หองประชุม ส.พ.อ. ศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียน
ประจักษศลิ ปาคม
หองฟาหลวง
สํานักงานจังหวัด
โรงแรมนภาลัย
วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนิค

หองพระพุทธบาท
บัวบก
มทบ.24

พัฒนาสังคม

หองประชุมสถานี
วิทยุเสียงธรรม
วัดเกษรศีลคุณ
(วัดปาบานตาด)

สํานักงานจังหวัด

พลับพลาพิธี
ลานพระบรมราชา
นุสาวรีย รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ
หอประชุมทองใหญ
มทบ.24
กองบิน 23

สํานักงานจังหวัด

มทบ.24

กอ.รมน.จว.อด.

อบจ.อด.

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
กอ.รมน.จว.อด.
สํานักงานจังหวัด

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
08.30 น. - รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัย
มงคล และพิธีศาสนามหามงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
10.00 น. - รวมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
11.00 น. - รวมกิจกรรมปลอยปลา 1,000,000 ตัว
ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
13.00 น. - รวมการจัดหนวยแพทยพระราชทานถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
14.30 น. - รวมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ลานหนาพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ดานหนาคอนเวนชั่น
ฮอลล ขั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
อางเก็บน้ําหวยตาด
ขาในพระราชดําริ
อ.หนองวัวซอ
โรงเรียนภูพานวิทยา
ม.13 ต.ขอนยูง
อ.กุดจับ
โรงเรียนบานคําบง
ดงเจริญ ต.คําบง
อ.บานผือ
29 ก.ค. 10.30 น. - รวมงานแถลงขาวการจัดงาน E-san Expo 2017
ชั้น 4
ครั้งที่ 2
เซ็นทรัลพลาซา
30 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
31 ก.ค. 06.00 น. - ประธานจัดการเขาสักการะปูศ รีสุทโธ บนเกาะ
คําชะโนด
คําชะโนด โดยมิติทางวัฒนธรรม
อ.บานดุง
13.00 น. - รวมประชุมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณี
หองประชุม ผวจ.
พิเศษ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานดานยาเสพติด
ประจําป 2559
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

28 ก.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
08.30 น. - รวมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา
10.00 น. - รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล
29 ก.ค. 16.00 น. - รับ-สงเสด็จ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
30 ก.ค.
- วันหยุดราชการ
31 ก.ค. 09.00 น. - รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฟงความ
ตองการและความคิดเห็นของตัวแทนผูมีสวน
ไดเสีย “where we go”
10.30 น. - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดอุดรธานี

กาชาดจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
พาณิชยจังหวัด
ดร.สุภีร สมอนา
ศอ.ปส.จ.อด.

ลานหนาพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

โครงการศูนยการ
เรียนรูฯ ต.วังทอง
อ.บานดุง

สํานักงานจังหวัด

หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

อุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

