ผู้บริหาร
นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
09.00 น.

14.00 น.

วาระงานผู้บริหารระดับสูงจังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
วาระงาน
- ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
อุดรธานี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
พ.ศ. 2563 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการ
ประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
- ประธานกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทย
ทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว 3 คน จังหวัด
อุดรธานี”

สถานที่
- ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านป่าไม้
โนนสวรรค์ ม.9
ต.หนองกุงศรี
- บ้านโนนสูง หมู่ 10
ต.โนนสูง อ.เมือง

หน่วยงาน
- ปกครอง

- สาธารณสุข

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

10.00 น.

- ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่น 2

- ห้องประชุมชิดชอบ
วรรณสถิตย์ อาคาร 2
ชั้น 3 สานักงาน ป.ป.ส.

- สานักงาน
ป.ป.ส.

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

08.00 น.
09.00 น.

- ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี
- ร่วมพิธีเปิดเปิดหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. จังหวัด
อุดรธานี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
พ.ศ. 2563
- ประธานรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.
- ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทย
ทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว 3 คน จังหวัด
อุดรธานี”
- ประธานสรุปผลการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี
- ประธานรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.

- ห้องประชุมคาชะโนด
- โรงเรียนบ้านป่าไม้
โนนสวรรค์ ม.9
ต.หนองกุงศรี
- บ้านโนนสูง ม.10
ต.โนนสูง อ.เมือง
- บ้านโนนสูง หมู่ 10
ต.โนนสูง อ.เมือง

- สานักงานจังหวัด
- ปกครอง

13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
17.00 น.
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

08.00 น.
09.30 น.

- สาธารณสุข

- ห้องประชุม อบจ. ชั้น 2 - อบจ.อด.
- ถนนคนเดิน ถ.อธิบดี

- อบจ.อด.

- ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี
- ห้องประชุมคาชะโนด
- ประธานประชุมเตรียมการจัดแสดงของคณะโขน
- ห้องประชุมพระยาศรี
ศาลาเฉลิมกรุง ในโอกาสจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง สุรยิ ราชวรานุวัตร
เมืองอุดรธานี
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาลาไนท์ตามโครงการ - ห้อง Royal Jubilee
สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทยและเผยแพร่
Ballroom อิมแพ็ค
อัตลักษณ์ผา้ แห่งสยาม
เมืองทองธานี

- สานักงานจังหวัด
- ท้องถิ่น

- ไปราชการที่ กทม. เข้าร่วมโครงการยกระดับ
ค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แก่หน่วยงานภาครัฐ

- โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

- สานักงาน
ป.ป.ช.

08.00 น.
09.00 น.

- ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี
- ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

- สานักงานจังหวัด
- ปกครอง

14.00 น.

- ประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.สารอง) เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

- ห้องประชุมคาชะโนด
- โรงเรียนบ้านป่าไม้
โนนสวรรค์ ม.9
ต.หนองกุงศรี
- กองร้อย อส.จ.อด.ที่ 1

18.00 น.

นายจารัส กังน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายนพดล มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

- อบจ.อด.

- พัฒนาชุมชน

- ปกครอง

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

08.00 น.

- ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี

- ห้องประชุมคาชะโนด

จัดทาโดย : กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.udonthani.go.th /หัวข้อ วาระงานผู้บริหาร
(จนท. นางไกรษร หันจางสิทธิ์ โทร. 09-1058-3997 / มท. 45626) สถานะ 17 ธ.ค.63 เวลา 16.40 น.

- สานักงานจังหวัด

