วาระงานผูบริหาร
วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
สถานที่
12 พ.ค. 08.00 น. - ออกรายการนานาสาระกับผูวาราชการจังหวัด
โฮมเคเบิ้ลทีวี
13 พ.ค. 09.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการประชาสัมพันธและ
หอประชุมทองใหญ
ชี้แจงแนวทางการขอรับการชวยเหลือและ
สนับสนุนของผูประกอบการ SMEs จังหวัด
อุดรธานี จาก “กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนว
ประชารัฐ”
13.00 น. - ประธานพิธีเปดโครงการประชุมปฏิบัติคาย
หองประชุมดุจดาว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูมืออาชีพ
โรมแรมอุดรโฮเต็ล
18.45 น. - กลาวตอนรับ งาน “ศิษยเกา มสธ.อุดรธานีสัมพันธ
หองฟาหลวง
ป 60”
โรงแรมนภาลัย
14 พ.ค. 06.30 น. - ประธานทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศล
วัดโพธิสมภรณ
พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป)
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการทําขาเทียมพระราชทาน
ศูนยการคา 168
ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
แพลตตินั่ม
บรมราชชนนี
14.00 น. - ประธานพิธีเชิญสรีระสังขารพระอุดมญาณโมลี
วัดโพธิสมภรณ
(จันทรศรี จนฺททีโป) จากศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้น
ประดิษฐานบนเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค
19.00 น. - ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมพระอุดมญาณโมลี
วัดโพธิสมภรณ
(จันทรศรี จนฺททีโป)
15 พ.ค. 07.20 น. - รวมเปนเกียรติถายภาพและใหโอวาทแกผูสําเร็จ
อาคารอํานวยการ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยพยาบาล
ประจําป 2559
บรมราชชนนี
10.00 น. - วิทยากรในการเสวนาหัวขอเรื่อง “การสรางเมือง
หองอุดรดุษฎี
นักอานใหประสบความสําเร็จ”
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
14.00 น. - ประธานพิธีทักษิณานุปทานพระอุดมญาณโมลี
วัดโพธิสมภรณ
(จันทรศรี จนฺททีโป)
19.00 น. - ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมพระอุดมญาณโมลี
วัดโพธิสมภรณ
(จันทรศรี จนฺททีโป)
12 พ.ค.
13 พ.ค.
14 พ.ค.
15 พ.ค. 13.30 น.

- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- รวมพิธีทักษิณานุปทาน งานพระราชทานเพลิง
ศพพระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป)

เมรุชั่วคราว
นกหัสดีลิงค
วัดโพธิสมภรณ

เจาของเรื่อง
อุตสาหกรรม
จังหวัด

สพม.20
ชมรมบัณฑิต
มสธ.อุดรธานี
สนง.พระพุทธ
มูลนิธิขาเทียม
สนง.พระพุทธ
สนง.พระพุทธ
วิลัยพยาบาล
กศน.
สนง.พระพุทธ
สนง.พระพุทธ

สนง.พระพุทธ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
(ท)
วาทีน่ ายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

12 พ.ค. 08.00 น. - รวมออกรายการนานาสาระกับผูว าราชการจังหวัด
13 พ.ค. 17.00 น. - รวมเปนเกียรติในพีเปดงานมหกรรมแสดงสินคา
เกษตรคุณภาพแปรรูปและศูนยกลางการคาผลไม
จังหวัดจันทบุรีสูอาเซียน ครั้งที่ 1
18.00 น. - รวมงาน “ศิษยเกา มสธ.อุดรธานีสัมพันธ ป 60”

โฮมเคเบิ้ลทีวี
ลานบานเชียง
หนาศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา
หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

โฮมเคเบิ้ลทีวี
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
ชมรมบัณฑิต
มสธ.อุดรธานี

14 พ.ค.

- วันหยุดราชการ

15 พ.ค.

- เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

วัดโพธิสมภรณ

12 พ.ค. 08.00 น.
13 พ.ค.
14 พ.ค. 14.00 น.
18.00 น.

- รวมออกรายการนานาสาระกับผูว าราชการจังหวัด
- วันหยุดราชการ
- รวมพิธีเคลื่อนศพหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป
- รวมงานมงคงสมรส ป.เอกพงษ ทองดี

โฮมเคเบิ้ลทีวี

โฮมเคเบิ้ล

วัดโพธิสมภรณ
หองฟาหลวง
โรงแรมนภาลัย

สนง.พระพุทธ

15 พ.ค.

- ปฏิบัติราชการปกติ

12 พ.ค.
13 พ.ค.
14 พ.ค.
15 พ.ค. 09.00 น.

- วันหยุดราชการ
- วันหยุดราชการ
- วันหยุดราชการ
- กรรมการสอบสวนอาวุธปน

- วันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- เวรศูนยดํารงธรรม
15 พ.ค. 10.00 น. - ประธานประชุมเตรียมการดําเนินการงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ หลวงปูจนั ทรศรี จนฺททีโป
19.00 น. - รวมพิธีสวดอภิธรรมศพ หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ตชด.24

12 พ.ค.
13 พ.ค.
14 พ.ค.

12 พ.ค.
- วันหยุดราชการ
13 พ.ค. 09.00 น. - รวมเปนเกียรติพิธีเปดโครงการประชาสัมพันธและ
ชี้แจงแนวทางการขอรับการชวยเหลือและ
สนับสนุนของผูประกอบการ SMEs จังหวัด
อุดรธานี จาก “กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนว
ประชารัฐ”
14 พ.ค. 14.00 น. - รวมพิธีเชิญสรีระสังขารพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป) จากศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้น
ประดิษฐานบนเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค
15 พ.ค. 10.00 น. - ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก สอ.มท. ประจําป 2560
13.30 น. - รวมพิธีทักษิณานุปทานพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

หองปฏิบัติราชการ
ปลัดจังหวัด
วัดโพธิสมภรณ

ปกครองจังหวัด

หอประชุมทองใหญ

อุตสาหกรรม
จังหวัด

วัดโพธิสมภรณ

สนง.พระพุทธ

กลุมงานอํานวยการ

สํานักงานจังหวัด

วัดโพธิสมภรณ

สนง.พระพุทธ

สนง.พระพุทธ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

