วาระงานผู้บริหาร
วันที่ 27 สิงหาคม 2๕62
ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เวลา
เรื่อง
07.00 น. - ประธานกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
08.30 น. - ต้อนรับ นายแพทย์สาเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเดินทางตรวจ
เยี่ยมและพบปะรับฟังปัญหาการดาเนินงานตามนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์
10.00 น. - ประธานพิธีฝึกอบรมโครงการ “ปลูกฝังจิตสานึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประชาชน
จิตอาสา ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904
วปร. จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 6
11.00 น. - ประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี
เมืองอุดรธานี จานวน 4 หลัง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
07.00 น. - ร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (เส้นทางอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ไปยังจังหวัดเลย)
14.00 น. - ประธานประชุมคณะทางานดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
นายวันชัย จันทร์พร
06.30 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08.30 น. - ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทย์สาเริง แหยงกระโทก)
09.00 น. - ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษหัวข้อ
“อุดรธานี 2564 จังหวัดปลอดอุบัติเหตุ
ทางถนน... ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถงึ ”
09.30 น. - มอบนโยบายในการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานี และร่วมลงนามเป็น
สักขีพยานในบันทึกความร่วมมือ “โมเดลกัญชา
เมืองดวงตามังกร จังหวัดอุดรธานี”
10.00 น. - ประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
11.00 น. - ร่วมส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สาเริง แหยงกระโทก)
14.30 น. - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี
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พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)

- รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน
วรขัตติยราชนารี (ตามพระอัธยาศัย)
07.00 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
09.30 น. - บรรยายฯ การฝึกอบรมโครงการ “ปลูกฝังจิตสานึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”
และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประชาชน
จิตอาสา ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904
วปร. จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 6
15.00 น. - ประธานประชุมคณะทางานติดตามสถานการณ์ด้าน
สภาพอากาศและการบริหารจัดการน้า
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นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

06.30 น. - ร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”
09.30 น. - ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2562
14.00 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี
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14.00 น. - ร่วมประชุมคณะทางานดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
14.30 น. - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี
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โทร 042-248-777

