ผู้บริหาร
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วาระงานผู้บริหาร
วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2๕63
เวลา
วาระงาน
- วันหยุดราชการ

วันที่
11 – 12
ม.ค.
13 ม.ค. 08.00 น. - เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ

13.00 น. - ประธานงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

11 ม.ค.
12 ม.ค.
13 ม.ค.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

11 ม.ค.

12 ม.ค.
13 ม.ค.
นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

11 ม.ค.

12 ม.ค.
13 ม.ค.

17.00 น. - ร่วมแถลงข่าวการประกวดพูดในหัวข้อ
“เล่าเรื่องเมืองอุดรครบรอบ 127 ปี”
- เวรวันหยุดราชการ
08.30 น. - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- เวรวันหยุดราชการ
08.00 น. - เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ

สถานที่
- หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
- วัดโนนสาราญ
อ.หนองหาน
- โรงแรมวีธรา บูธีค
โฮเทล อ.เมือง

- สานักงาน
จังหวัด
- อ.หนองหาน

- ธ.ออมสิน ภาค 10

- ธ.ออมสิน
ภาค 10

- หน้าเสาธง
ศาลากลางจังหวัด
- ห้องประชุม POC

- สานักงาน
จังหวัด
- ศึกษาธิการ
จังหวัด

10.30 น. - ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ.ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธกิ ารศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล
17.00 น. - ร่วมแถลงข่าวการประกวดพูดในหัวข้อ
- โรงแรมวีธรา บูธีค
“เล่าเรื่องเมืองอุดรครบรอบ 127 ปี”
โฮเทล อ.เมือง
- เวรวันหยุดราชการ
10.00 น. - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
- สนามยูนิแคล สถาน
แห่งชาติ ประจาปี 2563
สงเคราะห์เด็กหญิง
อุดรธานี
10.30 น. - ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธกิ รมหลวง
- ห้องอาหารโอชิน
ประจักษ์ศิลปาคม ครั้งที่ 1/2563
อุดร ถ.ศรีชมชื่น
14.00 น. - ร่วมประชุมแถลงแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ - ทภ.2
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี 2563
ค่ายสุรนารี จ.นม.
07.50 น. - ประธานในพิธีโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563
19.00 น. - ประธานเปิดงานเลี้ยงรับรอง “ใหหลาสัญจร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11
ประจาปี 2563”
- เวรวันหยุดราชการ
09.00 น. - ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
10.00 น. - ประธานคณะกรรมการตรวจพิจารณาการ
ประกอบกิจการมหรสพในเขตจังหวัดอุดรธานี
14.00 น. - ประธานการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ
และข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี
ปีการเพาะปลูก 2562/2563

หน่วยงาน

- ลานหน้า ปภ.ทน.
หนองประจักษ์ฯ
- หอประชุมโกเมนฯ
โรงเรียนอุดรวิทยา

- ประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์

- สถาน
สงเคราะห์
เด็กหญิง
- คลังจังหวัด
- ปกครอง
จังหวัด
ทน.อุดรธานี
- สมาคมศาล
เจ้าแม่ทับทิม

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา - สาธารณสุข
- อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา
- ห้องประชุม ชั้น 4
สานักงานพาณิชย์
จังหวัด

- โยธาธิการ
และผังเมือง
- พาณิชย์
จังหวัด

พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
นายอาเภอเมืองอุดรธานี
รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

11 – 12
ม.ค.
13 ม.ค.
11 ม.ค.
12 ม.ค.
13 ม.ค.

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
อุดรธานี

11 ม.ค.
12 ม.ค.
13 ม.ค.

- วันหยุดราชการ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- วันหยุดราชการ
05.10 น. - ประธานพิธีเปิดโครงการเดิน-วิง่ เพื่อสุขภาพ
และการกุศล “แล่น โฮมฮัก ซุปเปอร์มินิ
มาราธอน ประจักษ์ฯ 63”
- ปฏิบัติราชการปกติ
07.00 น. - ร่วมงานในพิธีโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563
- วันหยุดราชการ
09.00 น. - ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

- สนามที่ว่าการ
- อ.ประจักษ์
อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศิลปาคม

- ลานหน้า ปภ.ทน.

- ทน.อุดรธานี

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา - สาธารณสุข
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