วาระงานผูบ ริหาร
วันที่ 16 – 18 กันยายน 2560
ผูบังคับบัญชา
นายชยาวุธ จันทร
ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายสมหวัง พวงบางโพ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

วัน
เวลา
เรื่อง
16 ก.ย. 08.30 น. - กลาวตอนรับแขกผูม ีเกียรติในการแขงขันทักษะ
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ประธานโดย
กงสุลใหญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
10.30 น. - ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
“ประขารัฐรักสามัคคี” โรงเรียนบานวังแข
17 ก.ย. 16.00 น. - ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
คุณแมสุนรี ัตน จิตตั้งบุญญา
18 ก.ย. 09.00 น. - ประธานพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของ
จังหวัดและอําเภอ
14.00 น. - ประธานประชุม กต.ตร.จังหวัดอุดรธานี

16 ก.ย.
15.00 น.
17 ก.ย.
09.00 น.
15.30 น.
18 ก.ย. 09.00 น.

10.00 น.
15.00 น.

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

- เวรวันหยุดราชการ
- ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็น
จากโรงงานยางพารา
- เวรวันหยุดราชการ
- ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็น
จากโรงงานยางพารา
- ประธานฝายฆราวาส พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูภาวนาปญญาโสภน (หลวงปูคําผิว สุภโน)
อดีตเจาอาวาสวัดปาศรีวไิ ล
- ประธานพิธีการฝกอบรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
2560 การฝกบนโตะ (Table Top
Exercise : TTX)
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560
- ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหากลิ่นเหม็น
จากโรงงานยางพารา

16 – 17
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
18 ก.ย. 10.00 น. - ประธานประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
โรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานประชุมการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ประชุมอนุกรรมการ 3 คณะ) ฝายสถานที่
ฝายประชาสัมพันธ ฝายขาวสาร
18.00 น. - รวมงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2560

สถานที่
โรงเรียนอุดรวิทยา

เจาของเรื่อง
โรงเรียนอุดรวิทยา

โรงเรียนบานวังแข
อําเภอนายูง
วัดโพธิสมภรณ
พระอารามหลวง
วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
หองประชุม
ฉัตรไพฑูรย

อําเภอนายูง

สํานักงานจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด

บริเวณวัดบานจําปา
ม.7 ต.หนองนาคํา

สํานักงานจังหวัด

บริเวณวัดบานจําปา
ม.7 ต.หนองนาคํา
วัดปาศรีวไิ ล
ต.บานยา
อ.หนองหาน
หอประชุมทองใหญ

สํานักงานจังหวัด
อําเภอหนองหาน
ปภ.

เทศบาลตําบล
หนองสําโรง

ทสจ.อด.

บริเวณวัดบานจําปา
ม.7 ต.หนองนาคํา

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
สํานักงานปศุสตั ว
หองคําชะโนด

ปศุสัตวจังหวัด

หองฟาหลวง 5
โรงแรมนภาลัย

เทศบาลนคร/
เกษตรและ
สหกรณ/
ประชาสัมพันธ
เกษตรและ
สหกรณ

นายสุชัย บุตรสาระ
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

16 – 17
- วันหยุดราชการ
ก.ย.
18 ก.ย. 08.45 น. - รวมพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของจังหวัด
และอําเภอ
13.30 น. - รวมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

พ.อ.นิติวัฒน พงษศรี
16 – 17
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.
ก.ย.
(ท)
18 ก.ย.
วาที่นายกองเอกปราโมทย
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

16 ก.ย.

- ปฏิบัติราชการที่ มทบ.24

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง
หองประชุม ส.บ.อ.
โรงเรียนประจักษ
ศิลปาคม

สํานักงานจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

มทบ.24

กอ.รมน.จว.อด.

สนง.เกษตรอําเภอ
บานดุง

ปกครองจังหวัด

หองอุดรดุษฎี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ทองถิ่นจังหวัด

คําชะโนด อ.บานดุง

ปกครองจังหวัด

วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง

สํานักงานจังหวัด

- ปฎิบัติราชการปกติ
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ลอมตนชะโนด 9 ตน เพื่อนําไปปลูกที่คําชะโนด

17 ก.ย.

- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานพิธีเปดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
18 ก.ย. 09.00 น. - รวมปลูกตนชะโนด
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

16 – 17
ก.ย.
18 ก.ย.

- วันหยุดราชการ
- รวมพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของ
จังหวัดและอําเภอ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

