วาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2560
วัน
พุธ
5 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
06.00 น.  ทาบุญตักบาตร
09.30 น.  ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเลย
10.00 น.  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
12.00 น.
14.00 น.

พฤหัสบดี
6 เม.ย. 60

14.05 น.
15.20 น.
09.19 น.
18.00 น.

ศุกร์
7 เม.ย. 60

18.30 น
09.00 น.
09.09 น.
10.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

สถานที่
 หน้าจวน ผวจ.เลย
 ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3
 ห้องประชุมเทพบุญเติม
สพป.เลย เขต 1
 รับประทานอาหารกลางวัน
 ร้านดีเลย
 ผู้จั ดการโกลบอลเฮาส์ สาขาเลย เข้า พบเพื่ อเรี ย นเชิญ เป็น ประธานเปิ ด  ห้องปฏิบัติการ ผวจ.เลย
สานักงานโกลบอลเฮาส์ สาขาเลย
 โรงแรมริเวอร์เมาท์เท็น เชียงคาน เข้าพบเยี่ยมคารวะ
 ห้องปฏิบัติการ ผวจ.เลย
 ร่วมพิธีเปิดงาน “ใต้พระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
 กรุงรัตนโกสินทร์
 ประธานงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ  หอประชุมยอดภู วอศ.เลย
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี 2560
 ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานประเพณี วั ฒ นธรรมคนไทด า “ตุ้ ม โฮมพี่ น้ อ งไต”  ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดา
ประจาปี 2560
บ้านนาป่าหนาด ม.4
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน
 รับประทานอาหารร่วมกับคณะ สนช.
 ร้านสไมล์
 ประธานโครงการอบรมหลั ก สู ต รมั ค คุ เ ทศก์ เ ฉพาะ (ต่ า งประเทศ -  โรงแรมใบบุญแกรนด์
เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย
 โรงเรียนเชียงคาน (จอง) เปิดหอประชุม
 ประธานทอดผ้ า ป่ า สมทบทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์  วัดพระธาตุ ม.2 ต.ธาตุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2560
อ.เชียงคาน
 พาณิชย์จังหวัดเลยจองสัมภาษณ์

 ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย/ท่านผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชน  ห้องปฏิบัติการ ผวจ.เลย
และครอบครัวจังหวัดเลยเข้าพบรดน้าขอพร
 ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน “เทศกาลกิ น ผั ก หวาน งานแห่ พ ระขึ้ น เขา  วัดโพนทอง บ้านห้วยเดื่อ
นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ”
ตาบลน้าทูน อาเภอท่าลี่

การมอบหมายงาน

*รองฯพรชัย*

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
ชุดไว้ทุกข์
อพท.
สพป.เลย 1
ปค.
โกลบอลเฮาส์

*วัฒนธรรม จ.เลย*

วัฒนธรม
สนจ.

*รองฯประเสริฐ*

ศูนย์
วัฒนธรรมคน
ไทดาฯ

*รองฯประเสริฐ*

ททก.

ชุดไว้ทุกข์

ชุดปกติขาว
ไว้ทุกข์

ชุดไว้ทุกข์
พช.
ศาล
*รองฯพรชัย*

สนง.พุทธ

วัน
เสาร์
8 เม.ย. 60
อาทิตย์
9 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
06.05 น.  ออกรายการวิทยุ “เมืองเลยน่าอยู่” FM.95.25 MHz. และเครือข่าย
18.19 น.  ประธานในพิธพี ุทธาภิเษกฯ “หลวงพ่อประทานพร” (รอมอบ)

สถานที่

สวท.เลย
 วัดสุธัมมิการาม
บ.หนองผักก้าม อ.เมืองเลย
09.39 น.  ประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ชอบ  วัดป่าศรีภูทอก ต.เชียงคาน
ฐานสโม หลวงปู่หลุย จันทะสาโร
อ.เชียงคาน
15.00 น.  ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย
 มณฑลพิธี วัดศรีสุมังคลาราม
(หลวงพ่อพระศรีศากยมุนี) เพื่อนาขึ้นประดิษฐานบนกุฏิรับรองพระเถระ บ.ปากหมาก อ.เมืองเลย
ผู้ประสาน 095-5811838 กองสินทร์ เกตะวันดี

การมอบหมายงาน



ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
สวท.
ชุดไว้ทกุ ข์
วัดสุธัมมิการาม

*รองฯพรชัย*

สนง.พุทธ

*รองฯพรชัย*

สนง.พระพุทธฯ

วาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2560
วัน
จันทร์
10 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
08.00 น.  ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

สถานที่
 บริเวณลานหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

08.30 น.  ประธานเปิดมหกรรมปลาคุณภาพดี (รอหนังสือ)

10.00 น.  ประธานพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน  บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
ที่1
09.00 น.  ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบททาดีเพื่อพ่อ (แฟ้มอยู่ระหว่างเสนอ)
 วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
อ.ด่านซ้าย
10.30 น.  ประธานเปิ ด งานประเพณี ส งกรานต์ ไ ทย -ลาว บ้ า นเหมื อ งแพร่  ลานอเนกประสงค์
จุดผ่อนปรนชายแดน
อาเภอนาแห้ว ประจาปี 2560

การมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
ชุดกากี
ปค.
แขนยาว

ประมง
ปภ.
ศึกษาธิการ
*รองฯพรชัย*

อ.นาแห้ว

ไทย-ลาว บ.เหมืองแพร่
ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว

14.00 น.  ประธานพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน  ด้ า น ห น้ า ก า ร ป ร ะ ป า
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
14.00 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด  ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5
เลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 2/2560

ปภ.
สนจ.

วัน
อังคาร
11 เม.ย. 60

พุธ
12 เม.ย. 60
พฤหัสบดี
13 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
08.15 น.  ประธานประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย
09.00 น.  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายวันสงกรานต์ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (ครั้ ง ที่ 3)
ประจาปี 2560
13.00 น.  รดน้าขอพร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)
14.30 น.  พิธีรดน้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
06.00 น.  ทาบุญตักบาตร
09.30 น.  ประธานพิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร
08.39 น.  ประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมือง
10.00 น.  พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2560

ศุกร์
14 เม.ย. 60
เสาร์
15 เม.ย. 60
อาทิตย์
16 เม.ย. 60

สถานที่



การมอบหมายงาน

ห้องประชุมภูกระดึง ชัน้ 2

หนองน้าสาธารณะกุดโง้ง
บ.กุดโง้ง ต.ชัยพฤกษ์
อ.เมืองเลย

บ้านพักท่านวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
 จวน ผวจ.เลย

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
สนจ.
ชุดไว้ทกุ ข์
อบต.
ชัยพฤกษ์





สนจ.

หน้าจวน ผวจ.เลย

ชุดไว้ทุกข์

บริเวณหน้าสานักงานเทศบาล
เมืองเลย
 อุโบสถวัดศรีภูมิ (บ้านแฮ่)
 บ ริ เ ว ณ ห น้ า ส ถ า น วิ ท ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย

ทม.เลย





วันหยุดราชการ





วันหยุดราชการ





วันหยุดราชการ



ทม.เลย
ทม.เลย

วาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2560
วัน
จันทร์
17 เม.ย. 60
อังคาร
18 เม.ย. 60

เวลา

กิจกรรม


วันหยุดราชการ

08.15 น.  ประธานประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย

สถานที่

การมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย





ห้องประชุมภูกระดึง ชัน้ 2

สนจ.

ชุดไว้ทุกข์

วัน
พุธ
19 เม.ย. 60
พฤหัสบดี
20 เม.ย. 60

ศุกร์
21 เม.ย. 60
เสาร์
22 เม.ย. 60
อาทิตย์
23 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
06.00 น.  ทาบุญตักบาตร
09.00 น.  ประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการไทเลยร่วมใจหยุดภัยการ
ทุจริต กิจกรรม “ท้องถิ่นร่วมใจ สร้างสังคมไทยสุจริต”
09.00 น.  ประธานเปิ ด โครงการออกหน่ ว ยบริ ก ารจัง หวั ด เคลื่ อ นที่แ ละโครงการ
“หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ครั้ ง ที่ 7
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10.00 น.  มทบ.จอง มอบบ้าน

สถานที่
 หน้าจวน ผวจ.เลย
 ห้องประชุมเอราวัณ
โรงแรมฟอร์ล่า ฮิล รีสอร์ท
 โรงเรียนบ้านกลาง ม.3
ต.ปากตม อ.เชียงคาน

การมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
ชุดไว้ทุกข์
ป.ป.ช.
ปค.





พมจ. วันผู้สูงอายุ(จอง)





วันหยุดราชการ





วันหยุดราชการ



วาระงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2560
วัน
จันทร์
24 เม.ย. 60
อังคาร
25 เม.ย. 60

พุธ
26 เม.ย. 60

เวลา
กิจกรรม
08.00 น.  ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

สถานที่
 บริเวณลานหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

08.15 น.  ประธานประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย



08.39 น.  ประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



06.00 น.  ทาบุญตักบาตร

ห้องประชุมภูกระดึง ชัน้ 2

ศาลาสมเด็ จ พระนเรศว ร
มหาราช กองพันทหารราบที่
1 กรมทหารราบที่ 8
ค่ายศรีสองรัก
 หน้าจวน ผวจ.เลย

การมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย
ชุดกากี
ปค.
แขนยาว

สนจ.

ชุดไว้ทุกข์

สนจ.

ชุดปกติขาว
ไว้ทุกข์
ชุดไว้ทุกข์

วัน
พฤหัสบดี
27 เม.ย. 60
ศุกร์
28 เม.ย. 60
เสาร์
29 เม.ย. 60
อาทิตย์
30 เม.ย. 60

เวลา

กิจกรรม

สถานที่











วันหยุดราชการ





วันหยุดราชการ



การมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ การแต่งกาย

