
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและ
ติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจ
ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 
(ทิศเหนือ) โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ ราชการ แจ้ งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

14.00 น. เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
ส าหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 
904 กรมทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภที่  11 มหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์   
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

18.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง 
ประจ า สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ และงาน 
มุทิตาจิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่ น  ดอนเมื อง 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

ณ ห้ องประชุ มแม่ กลอง     
ชั้น 5 ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมวิ่ง
และปั่นจักรยานภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563   

ณ ห้ องประชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดราชบุรี 

14.00 น. รับมอบโถส้วมและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการ 
จัดงาน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ ปี 2513  

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ราชบุ รี  อ.เมื องราชบุ รี         
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนแผนงาน
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดใน
ส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

ณ ห้องอัมรินทร์  ชั้ น 3 
โรงแรมเอสดี อเวนิว เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

14.00 น. น าเสนอผลงานจังหวัด และเยี่ยมชม 
บูธการแสดงผลงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้อง Sapphire 201 
ฮอลล์  4 อาคารอิมแพ็ค 
ฟอรั่ ม  เมื อ งทอง ธานี  
จ.นนทบุรี 

ส านั ก งานสาธา รณสุ ข
จังหวัดราชบุร ี

/รองผู้ว่าราชการ... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

08.30 น. ประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรม เดอะ คาแนล 
ราชบุรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี  

ส านั กงานส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด
ราชบุร ี

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคีตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บริษัท ราชบุรี
เวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด) 

ณ ห้องเพทาย ชั้น ๒ อาคาร 
Canteen บริษัท ราชบุรี
เวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
(ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ราชบุรี) 

บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจน
เนอเรชั่น จ ากัด 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจั งหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

13.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงและสั่งการของ 
แม่ทัพภาคที่  1 ต่อหน่วยขึ้นตรง
กองทัพภาคที่ 1 วาระพิเศษ 

ณ หอประชุมกองทัพภาค
ที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองทัพภาคที่ 1 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.00 น. ร่วมประชุมสัมมนาโครงการประเมิน
ขอบเขตการปนเปื้อนและแนวทางฟื้นฟู
สารอันตรายในแหล่งน้ าบาดาล 

ณ ห้องประชุมเวลาดี  1 
โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

10.30 น. ประธานตรวจสาธารณูปโภค ณ โครงการ นวธร อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 

ที่ส านักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรี 

13.00 น. ผู้แทนเทศบาลต าบลท่าผา เข้าพบ
หารือ 

ณ ห้องปฏิบัติ ราชการ
ปลัดจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่ วย เหลื อประจ าจั งหวั ด
ราชบุรี คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.00 น. ประธานพิ ธี เปิดการฝึกอบรมชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ วัดตาลเตี้ย อ.บางแพ      
จ.ราชบุรี 

ส านักงานป้องกันและ
บร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย
จังหวัดราชบุรี 

  กลุ่มงานอ านวยการ  
  ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.00 น. 


