วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 24 – 26 มิถนุ ายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
24 มิ.ย. 08.30 น. - ประธานพิธีเปดการฝกอบรมโครงการสงเสริม
ระบบการศึกษาและการเรียนรูเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
10.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
11.30 น. - ถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด
พระธรรมวิมลมุนี
13.30 น. - ประธานเปดงานฉลองครบรอบ 3 ป ศูนยการ
แพทยบูรณาการ แอบ โซลูทเฮลธ อุดรธานี
15.00 น. - ประธานพิธีประชุมเพลิงศพ หลวงปูประไพร สุภโร
อดีตเจาอาวาสวัดปาไพรรัตนวณาราม ต.บานตาด
19.00 น. - กลาวตอนรับและแสดงความยินดีคณะกรรมการ
บริหาร ปบริหาร 2560-2561
25 มิ.ย.
- วันหยุดราชการ
26 มิ.ย. 10.00 น. - กลาวตอนรับ พิธีเปดงาน ESAN EXPO 2017
ประธานโดย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
(นายสนธิรัตน สนธิจริ วงค)

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

24 – 25
มิ.ย.

- รวมฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ
(Action Learning)

26 มิ.ย. 08.30 – - รวมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมินสถานการณ
16.30 น. และติดตามการดําเนินการของหนวยงานในระดับ
พื้นที่ภูมิภาคดานกิจการความมัน่ คง
ภายในประเทศทีส่ งผลกระทบตอสถาบันหลัก
ของชาติ สังคมจิตวิทยา และประเด็นดานสิทธิ
มนุษยชน
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

สถานที่
หองสุพรรณิกา
ศูนยฝก
ประสบการณ
วิชาชีพอุดรราชภัฏ
ชั้น 3
อบต.หมูมน อ.เมือง
วัดจอมมณี
อ.โนนสะอาด
หองทุงศรีเมือง 3
โรงแรมเซ็นทารา
เมรุชั่วคราววัดปา
ไพรรัตนวณาราม
อ.เมืองอุดรธานี
หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

แอบโซลูท
พระพุทธศาสนา

พาณิชยจังหวัด

ศูนยฝกอบรมของ
บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ จํากัด
เขาใหญ จ.นม.
โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน

สดร.มท.

หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

13.00 น. - รวมถวายการตอนรับพระพรหมเสนาบดี เจาคณะ
ภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมูบานรักษาศีล 5”
15.00 น. - ประธานพิธีมอบรางวัลแกทีมชนะเลิศการแขงขัน
ฟุตบอลอุดรธานีคัพโซน 3

วัดจอมมะณีย
ต.หนองกุงทับมา
อ.โนนสะอาด

- รวมพิธีเปดงาน ESAN EXPO 2017

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
พระพุทธศาสนา

อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

24 มิ.ย. 10.15 น. - ประธานเปดมหกรรมการแขงขันเกมกีฬาทาง
วิชาการ รายการ “STUDY PLUS CROSSWORD
GAME ASIAPACIFIC CHAMPIONSHIP 2017

25 – 26
มิ.ย.

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

สนามกีฬาโรงเรียน
พันดอน
อ.กุมภวาป
อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

สภาความมั่นคง
แหงชาติ

สมาคมครอสเวิรด
เกม เอแม็ท คําคม
และซูโดกุ
แหงประเทศไทย
พระพุทธศาสนา

กกท.
พาณิชยจังหวัด

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

24 มิ.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
11.00 น. - ประธานพิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคล
15.00 น. - ประธานพิธีมอบถวยรางวัลการแขงขันฟุตบอล
อุดรธานีคัพ ประจําป 2017

- เวรวันหยุดราชการ
15.00 น. - ประธานพิธีมอบถวยรางวัลการแขงขันฟุตบอล
อุดรธานีคัพ ประจําป 2017
26 มิ.ย. 09.00 น. - รวมประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.

วัดศิริสุทโธ
(วัดปาคําชะโนด)
สนามโรงเรียน
ทุงฝนวิทยาคาร
อ.ทุงฝน

มูลนิธิมริ าเคิล

สนามโรงเรียน
หนองวัวซอพิทยา
หองประชุม
สนง.ศึกษาธิการ
ภาค 10
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
หองประชุม ผวจ.

กกท.

กกท.

25 มิ.ย.

10.00 น. - ประธานการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก
13.30 น. - รวมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงาน
“วันระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี”
14.30 น. - ประธานประชุมปญหาขอพิพาทที่ดินวัดโนนสูง
(หลุมขาว) (ราง)
พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
24 – 25
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
มิ.ย.
(ท)
26 มิ.ย.
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ศึกษาธิการจังหวัด
ศอ.ปส.จ.อด.
สํานักงานจังหวัด

หองประชุม 2
ชั้น 2 อาคาร 1

พระพุทธศาสนา

สนามบานดอนเดื่อ
อ.สรางคอม
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา

กกท.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ

24 มิ.ย.
25 มิ.ย.

- วันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
15.00 น. - ประธานพิธีมอบถวยรางวัลแกทมี ชนะเลิศการ
แขงขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ ประจําป 2017
26 มิ.ย. 10.00 น. - รวมกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวัน
ตอตานยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจําป 2560

24 มิ.ย. 10.30 น.
11.30 น.
25 มิ.ย.
26 มิ.ย. 10.00 น.

- รับเครื่องสังฆทานพระราชทาน
- รวมพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน
- วันหยุดราชการ
- รวมงานกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวัน
ตอตานยาเสพติดโลก

13.30 น. - คณะวิทยาลัยพัฒนศาสตร เขาพบหารือการจัด
ประชุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติ เรือ่ ง “Revitalizing
Rural Development for Poverty Eradication
in Asia”

ศอ.ปส.จ.อด.

กองบิน 23
วัดมัชฌิมาวาส
หองอุดรธานีฮอลล
ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา
หองปฏิบัติราชการ

ศอ.ปส.จ.อด.
วิทยาลัย
พัฒนศาสตร

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

