วาระงานผู้บริหารระดับสูงจังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2๕63
ผู้บริหาร
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
วาระงาน
08.30 น. - ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Udon Go Clean
09.09 น. - ประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานที่
- อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ
- วัดเจริญศรัทธา
บ.หนองเม็ก ม.13
ต.ขอนยูง อ.กุดจับ
13.30 น. - ประธานการลงแขกดานา โครงการนาเต็มนาผู้ว่าพาดา - บ้านโนนสง่า หมู่ 7
นาชุมชนพอเพียงเลียงชีวิตสูโ้ ควิด-19
ต.นิคมสงเคราะห์
อ.เมืองอุดรธานี

หน่วยงาน
- ปกครองจังหวัด
- ปกครองจังหวัด
- เกษตรจังหวัด

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 08.30 น. - ร่วมกิจกรรม “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ชุมชนดงอุดม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ครังที่ 8”
ต.หนองบัว
10.00 น. - ประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ร้อย อส.จ.อด.ที่ 1
จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 5
13.30 น. - ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ
- ห้องประชุมกรมหลวง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ประจักษ์ศิลปาคม

- ทต.หนองบัว

นายวันชัย จันทร์พร
08.30 น. - ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Udon Go Clean
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 09.09 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ
- วัดเจริญศรัทธา
บ.หนองเม็ก ม.13
ต.ขอนยูง อ.กุดจับ
- ห้องประชุมท้องถิ่น

- ปกครองจังหวัด
- ปกครองจังหวัด

- หอประชุมโรงเรียน
ศรีธาตุพิทยาคม
อ.ศรีธาตุ

- พัฒนาสังคม

11.30 น. - ประธานประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ใน ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
และร่วมอภิปราย

นายธวัชชัย ศรีทอง
09.30 น. - ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการ
- ห้องประชุมกรมหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพัฒนาจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บทบาทและภารกิจ
ของจังหวัดอุดรธานี ในการบริหารจัดการจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
ภัยแล้ง
13.30 น. - ประธานประชุมพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติ
- ห้องประชุมคาชะโนด
ราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัด
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุดรธานี
รอบที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 31 มีนาคม 2563)
15.00 น. - ประธานมอบบ้านตามโครงการ ซ่อมสร้างบ้าน
- พืนที่อาเภอกุดจับ
125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จานวน 6 หลัง

- ศอ.ปส.จ.อด.
- สานักงานจังหวัด

- ท้องถิ่นจังหวัด

- สานักงานจังหวัด

- สานักงานจังหวัด

- พัฒนาสังคม

นายจารัส กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

08.30 น. - กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด - หน้า อบต.ขอนยูง
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดอุดรธานี
อ.กุดจับ
09.00 น. - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
- วัดเจริญศรัทธา
พ.ศ. 2563
บ.หนองเม็ก ม.13
ต.ขอนยูง อ.กุดจับ
14.00 น. - ประธานประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน
- ห้องประชุมพระยาศรี
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
สุริยราชวรานุวัตร
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

- ปกครองจังหวัด

08.30 น. - ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Udon Go Clean
- อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ
09.30 น. - ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการ
- ห้องประชุมกรมหลวง
ปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพัฒนาจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บทบาทและภารกิจ
ของจังหวัดอุดรธานี ในการบริหารจัดการจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
ภัยแล้ง
13.30 น. - ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
- ห้องประชุมกรมหลวง
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ประจักษ์ศลิ ปาคม

- ปกครองจังหวัด
- สานักงานจังหวัด

จัดทาโดย : กลุม่ งานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี : สามารถดูขอ้ มูลได้ที่ www.udonthani.go.th /หัวข้อ วาระงานผู้บริหาร
(จนท. นางไกรษร หันจางสิทธิ์ โทร. 09-1058-3997 / มท. 45626) สถานะ 16 ก.ค.63 เวลา 18.00 น.

- ปกครองจังหวัด
- ปกครองจังหวัด

- สานักงานจังหวัด

