วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
12 ส.ค. 07.00 น. - ประธานพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศลฯ
09.00 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
10.00 น. - ประธานเปดกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรืองวันแม
นอมใจถวายพอ
11.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการประชารัฐรวมใจ
ปลูกตนไมใหแผนดินเพื่อฟนฟูปาตนน้ําปาภูรินทร

สถานที่
ลานพระบรมราชานุ
สาวรีย รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

บริเวณลานสังคีต
หนองประจักษ
พื้นที่ปาบริเวณ
ปาภูรินทร
ต.หนองไฮ อ.เมือง
สนามกีฬาฟุตบอล
ม.ราชภัฏอุดรธานี

ทน.อด.

15.40 น. - ประธานพิธีปดการแขงขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ
ประจําป 2017 / มอบเกียรติบตั ร นายอําเภอ
20 แหง พรอมมอบรางวัลใหแกทีมชนะเลิศ
รอบระดับจังหวัด (Champions League)
19.00 น. - ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน - หอประชุมทองใหญ
พุมทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
14 ส.ค. 14.00 น. - รวมรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม
หองรอยัลจูบลิ ี่
แหงแผนดิน ป 60 จากพระเจาหลานเธอ
บอลรูม อาคาร
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประจําป 2560
ชาแลนเจอร
อิมแพค
เมืองทองธานี
15 ส.ค. 10.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดงานมหกรรมฟอสซิล
สถาบันวิจัย
เฟสติวัล ครั้งที่ 4 ประธาน นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ไมกลายเปนหิน
นายกสภา มรภ.นครราชสีมา
บ.โกรกเดือนหา
13.00 น. - รวมประชุมและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราช
หองประชุม
บัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.... และการบริหาร
แกนเมือง
จัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดขอนแกน
ศาลากลางจังหวัด
ลุมน้ําชี และลุมน้ําโขงอีสานของคณะกรรมาธิการ
ขอนแกน
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ..... สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
15.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเนรเทศ
หองประชุม ผวจ.
ประจําจังหวัดอุดรธานี
18.29 น. - ประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธของ
ลานพระอนุสาวรีย
พลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษ
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม
ศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด

ทสจ.อด.
กกท.

สํานักงานจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.

มรภ.นครราชสีมา
สนง.ลุมน้ําภาค 3

ปกครองจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 ส.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
09.00 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
11.00 น. - รวมโครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมใหแผนดิน
เพื่อฟนฟูปาภูรินทร
16.00 น. - รวมพิธีปดการแขงขันฯ และรวมฉลองแชมปแก
ทีมชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ
ประจําป 2017
19.00 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน-พุมทอง)
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 – 14
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
15 ส.ค. 09.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน
เกี่ยวกับมลพิษทางกลิ่น
10.30 น. - ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน
ปญหามลพิษ
14.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอ
อนุญาตสั่ง นําเขา ซื้อ มี ใช และขนยายวัตถุ
ระเบิดระดับจังหวัด

ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

พื้นที่ปาบริเวณ
ปาภูรินทร
ต.หนองไฮ อ.เมือง
สนามกีฬาฟุตบอล
ม.ราชภัฏอุดรธานี

ทสจ.อด.
สนง. การกีฬาแหง
ประเทศไทย

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

บริษัท หองเย็น
บุญสิริ จํากัด
รานอาหาร
เดอะซีฟูดบุฟเฟต
ม. 14 ต. โนนสูง
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ทสจ.อด.
ทสจ.อด.
ปกครองจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 ส.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
08.30 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
11.00 น. - ประธานเปดการแขงขันแบดมินตัน ASTECUDONTHANI THONBURI CHAMPIOSNHIPS
2017
19.00 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน-พุมทอง)
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
14 ส.ค. 13.00 น. - ประธานเปดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
ประจําป 2560 “13 THAILAND PRIME
MINISTER CUP 2017”
15 ส.ค. 08.30 น. - ประธานเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารองการปฏิบัติงาน
จัดทําฐานภาษีตามรางพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
10.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษฯ

ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

สนามแบดมินตัน
ตรีเลิศ อ.เมือง

กกท.

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

สนามกีฬากลาง ทองเที่ยวและกีฬา
เทศบาลนคร
อุดรธานี
(เวสสุวณ
ั สเตเดีย้ ม)
โรงแรมพาราไดซ
ธนารักษพื้นที่
อุดรธานี
หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

13.30 น. - ประธานประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงโครงการผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน

หอประชุมอําเภอ
พิบูลยรักษ

18.29 น. - รวมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธของ
พลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

ลานพระอนุสาวรีย
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

ทองถิ่นฯ
เวชระเบียน
โรงพยาบาล ทน.
อด.
สํานักงานสหกรณ
การเกษตร
ไชยวานพัฒนา
พิบูลรักษ จํากัด
อ.พิบูลยรักษ
สํานักงานจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

12 ส.ค.
07.00 น.

08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
16.00 น.
19.00 น.
13 ส.ค. 07.00 น.
14 ส.ค. 07.00 น.
16.00 น.
15 ส.ค. 09.00 น.
10.30 น.
13.30 น.
18.29 น.

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

- เวรวันหยุดราชการ
- รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
ลานพระบรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ราชานุสาวรีย
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
รัชกาลที่ 5
พระนางเจาสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
หอประชุมทองใหญ
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
- ประธานพิธีฝายฆราวาส ทอดผาปาสามัคคีและ
บริเวณสถานที่
เทปูนพื้นฐานรากกึ่งกลางพระเจดีย โครงการ
กอสรางพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑปฐมเจดีย พระธรรมวิสุทธิมงคล
ธรรมเจดียฯ
- รวมเปนเกียรติในการมอบของเยีย่ มผูประกันตน
โรงพยาบาลอุดรธานี
ถวายเปนพระราชกุศลพระนางเจาสิริกติ ิ์
/ โรงพยาบาลคาย
พระบรมราชินีนาถ
ประจักษ
- รวมพิธีเปดการแขงขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2017
สนามกีฬาฟุตบอล
ม.ราชภัฏอุดรธานี
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน-พุมทอง) หอประชุมทองใหญ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- ประธานเปดงานและมอบผลงานภาพวาดใหกับ
หองสงสัญญาณ
ผูเขารวมการประมูล เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
โฮมเคเบิ้ล ทีวี
น้ําทวม ดร.ธีรวัชร คํากอน
- ประธานในพิธีเปดประชุมการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
หองดุจดาว
และบรรยายพิเศษ
โรงแรมอุดรโฮเต็ล
- ประธานประชุมปรึกษาประเด็นขอรองเรียน
หองประชุม
กองทุนสวัสดิการกองทุนหวยสามพาด
สนง. พมจ.อด.
- ประธานประชุมการกอสรางพุทธมณฑลอุดรธานี
หองปฏิบัติราชการ
- รวมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธของ
มณฑลพิธีลาน
พลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษ
อนุสาวรียกรมหลวง
ศิลปาคม
ประจักษ

12 ส.ค. 11.00 น. - รวมโครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมใหแผนดิน
เพื่อฟนฟูปาภูรินทร
13 – 14
ส.ค.
15 ส.ค.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

พื้นที่ปาบริเวณ
ปาภูรินทร
ต.หนองไฮ อ.เมือง

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
วัดปาบานตาด
ประกันสังคม
กกท.
สํานักงานจังหวัด

สมาคมรวมดวย
ชวยดวยใจ
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนา
สํานักงานจังหวัด

ทสจ.อด.

วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

12 ส.ค. 06.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
08.00 น. - ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
09.30 น. - รวมกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองวันแมนอมสงใจ
ถวายพอ”
11.00 น. - รวมโครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกตนไมให
แผนดิน
16.00 น. - รวมพิธีมอบรางวัลและฉลองแชมปการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานีคัพ ประจําป 2017
18.00 น. - รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน พุมทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 ส.ค.
- วันหยุดราชการ
14 ส.ค. 19.30 น. - กํากับดูแลอํานวยความสะดวก และรวมจับรางวัล
ในงาน อีสาน เอ็กซโป 2017
15 ส.ค. 08.00 น. - รวมเปนเกียรติในการจัดอบรม “โครงการพัฒนา
เครือขายมวลชนในการเฝาระวังติดตามตรวจสอบ
สถานการณในการละเมิดทรัพยสินทางปญญา”
10.00 น. - ประธานประชุมหารือการจัดสรรบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด ประจําป 2559
13.00 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมเยาวชนอาสารักษา
ดินแดนตานภัยยาเสพติด (ยอส.)
14.00 น. - รวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอ
อนุญาต สั่ง นําเขา ซื้อ มี ใช ยาย และเก็บรักษา
วัตถุระเบิดระดับจังหวัด
15.30 น. - รวมประชุมการพิจารณาการขอใหเพิกถอนการ
เนรเทศคนตางดาว
18.29 น. - รวมพิธีรับมอบศาสตราวุธของ พลตรีพระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

12 ส.ค. 07.00 น. - รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
09.00 น. - รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
19.00 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมเงิน-พุมทอง)
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13 - 14
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
15 ส.ค. 09.30 น. - ประธานประชุมแกไขปญหาขอรองเรียน
18.00 น. - รวมพิธีรับมอบศาสตราวุธของ พลตรีพระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม

ลานหนาพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

ลานสังคีต
หนองประจักษ
พื้นที่บริเวณผืนปา
ภูรินทร ต.หนองไฮ
สนามกีฬา
ม.ราชภัฏอุดรธานี
หอประชุมทองใหญ

เทศบาลนคร
อุดรธานี
ทสจ.อด.

หนาฮอลล ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
ศูนยการเรียนรูต าม
แนวทาง
พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
คายประจักษฯ
หองปฏิบัติราชการ

สํานักงานจังหวัด

กกท.
สํานักงานจังหวัด
พาณิชยจังหวัด
กอ.รมน.จว.อด.

ศอ.ปส.จ.อด.

กองรอย อส.จ.อด.
ที่ 1
หองประชุมพระยา
ศรีสรุ ิยราชวรานุวัตร

ปกครองจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

ปกครองจังหวัด

ลานพระอนุสาวรีย
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด

ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด

หองคําชะโนด
ลานพระอนุสาวรีย
กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

