วาระงานผู้บริหาร
วันเสาร์ที่ 15 – วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2๕63
ผู้บริหาร
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วันที่
เวลา
วาระงาน
15 – 16
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
17 ส.ค. 12.05 น. - ต้อนรับรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
13.00 น. - ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
15.00 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563
15 ส.ค.
16 ส.ค.
17 ส.ค.

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

15 ส.ค.
16 ส.ค.
17 ส.ค.

- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
พายุซินลากู
- วันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบตั ิ ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบรรยายวิชาความสาคัญของ
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์
14.30 น. - ประธานประชุมขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
จิตอาสา (CDO Conference)
- เวรวันหยุดราชการ
- วันหยุดราชการ
09.30 น. - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง
“เสริมสร้างทักษะชีวิตสตรีและเยาวชนไทย
ในยุคโควิด-19” ของคณะกรรมาธิการกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร
15.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

สถานที่

หน่วยงาน

- ท่าอากาศยาน
อุดรธานี

- สนง.กองทุน
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
- โรงแรมสยามแกรนด์ - สนง.กองทุน
ฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
- ห้องประชุมสบายดี - โยธาธิการ
และผังเมือง

- บ้านวังเลา
ต.โนนทอง อ.นายูง

- ปภ.

- หอประชุม
ทต.โนนทอง
อ.นายูง

- ปภ.

- ห้องประชุมพระยา - ปกครอง
ศรีสุริยราชวรานุวัตร

- หอประชุมโรงเรียน - พัฒนาสังคม
กู่แก้ววิทยา อ.กู่แก้ว

- ห้องประชุมสบายดี

15 – 16
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
17 ส.ค. 09.00 น. - ร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลือ่ นแผนงาน - โรงแรมพูลแมน
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ราชาออคิด
ในการเสริมศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อ.เมืองขอนแก่น
ภาค/กลุม่ จังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมภิ าค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

- โยธาธิการ
และผังเมือง

- ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

นายนิติพฒ
ั น์ ลีลาเลิศแล้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

15 ส.ค.

16 ส.ค.
17 ส.ค.

นายจารัส กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

15 ส.ค.
16 ส.ค.
17 ส.ค.

14.00 น. - กล่าวต้อนรับ งานส่งเสริมการขาย
การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
@ อุดรธานี “คึดฮอด อีสานเขียว
เที่ยวหน้าฝน”
- วันหยุดราชการ
13.30 น. - ตรวจสถานประกอบการ บริษัท ดูโฮม จากัด
(มหาชน)
15.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

09.00 น.

09.00 –
12.00 น.
15.00 น.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- มณฑาทิพย์ฮอลล์

- ททท.

- 888 หมู่ 11
ต.หมูม่น อ.เมือง
- ห้องประชุมสบายดี

- แรงงานจังหวัด

- วันหยุดราชการ
- เวรวันหยุดราชการ
- ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมรับ
- ห้องกรมหลวง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ประจักษ์ศิลปาคม
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2
(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System)
- ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด - อาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี
- ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
- ห้องประชุมสบายดี
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

15 – 16
- วันหยุดราชการ
ส.ค.
17 ส.ค. 09.00 น. - ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมรับ
- ห้องกรมหลวง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ประจักษ์ศิลปาคม
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2
(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System)
15.00 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
- ห้องประชุมสบายดี
เมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

จัดทาโดย : กลุม่ งานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี : สามารถดูขอ้ มูลได้ที่ www.udonthani.go.th /หัวข้อ วาระงานผู้บริหาร
(จนท. นางไกรษร หันจางสิทธิ์ โทร. 09-1058-3997 / มท. 45626) สถานะ 14 ส.ค.63 เวลา 18.20 น.

- โยธาธิการ
และผังเมือง

- สานักงาน
จังหวัด

- กาชาดจังหวัด
- โยธาธิการ
และผังเมือง

- สานักงาน
จังหวัด

- โยธาธิการ
และผังเมือง

