วาระงานผู้บริหารระดับสูงจังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ผู้บริหาร
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
วาระงาน
09.00 น. - ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มท.
14.00 น. - ร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ
18.00 น. - ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และงานมุทิตาจิต ประจาปี 2563

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 10.00 น. - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ภัยพิบตั ิ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บรรยายวิชาความสาคัญของพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
13.30 น. - ประธานประชุมหารือแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

สถานที่
- โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ
- โรงเรียนจิตอาสา 904
กรมทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภที่ 11
- โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น กทม.

หน่วยงาน
- กระทรวง
มหาดไทย

- หอประชุม ทต.ยางชุม
อ.กุดจับ

- ปภ.

- ศาลาประชาคม
ชุมชนพาสุขมั่นคง
เทศบาลนครอุดรธานี
17.00 น. - ตรวจเยี่ยมสถานบริการ Coffee Café ตาม พ.ร.บ.
- Coffee Café
สถานบริการ พ.ศ. 2509
ซอยสนิทวงศ์ชัย
ถ.ศรีชมชื่น
18.00 น. - กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ - มลฑาทิพย์ ฮอลล์
เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2563
และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร
09.50 น. - ร่วมนาเสนอผลงานการดาเนินงานจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
TO BE NUMBER ONE

- อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี

นายธวัชชัย ศรีทอง
09.00 น. - ประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี - พื้นที่อาเภอพิบูลย์รักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)
10.00 น. - ประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี - พื้นที่อาเภอทุ่งฝน
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตรวจการ
- ห้องประชุมอาคาร
จ้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิ
สานักงานโครงการ
มงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พิจารณา
ก่อสร้างวัดป่าบ้านตาด
การเบิกงวดงานที่ 36 ส่วนพระเจดีย์ พระวิหาร
และการเบิกเงินงวดงานที่ 26 ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์

- สานักงานจังหวัด

- ศอ.ปส.จ.อด.
- ปกครองจังหวัด
- สาธารณสุข

- สาธารณสุข

- พัฒนาสังคม
- พัฒนาสังคม
- โยธาธิการ
และผังเมือง

นายนิติพฒ
ั น์ ลีลาเลิศแล้ว 10.00 น. - ประธานประชุมคณะทางานเพื่อสนับสนุนการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปฏิรูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านอื่นๆ แผนยุทธศาสตร์คณะทางาน
13.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2563
18.00 น. - ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2563
นายจารัส กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

- ห้องประชุม blue 5
ชั้น 5
โรงแรมประจักษ์ตรา

- ห้องพระพุทธบาทบัวบก - เกษตร
และสหกรณ์
- โรงแรมการิน
- เกษตรจังหวัด

13.00 น. - ประชุมหารือการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
- ห้องปฏิบัติราชการ
14.30 น. - รับการสัมภาษณ์การประเมินผลการบริหารงาน
- ห้องปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
13.30 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2563
18.00 น. - ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประจาปี พ.ศ. 2563 และงานมุทิตาจิต
ประจาปี 2563

- พลังงาน

- ปกครองจังหวัด
- ปกครองจังหวัด

- ห้องพระพุทธบาทบัวบก - เกษตร
และสหกรณ์
- โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ - สานักงานจังหวัด
คอนเวนชั่น กทม.
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