
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อแถลงผลการ
ปฏิบั ติ ง านจิ ตอ าสา  ศอ .จอส . 
พระราชทาน ภาค ๑ และ นขต.ศอ.
จอส. พระราชทาน ภาค ๑ ประจ าปี 
๒๕๖3 

ณ ห้ องอ เนกประสงค์ 
กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

13.00 น. เข้ า ร่ วมอบรมหลั กสูตรรั ฐบาล
อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7  

ณ ห้องไอวี่ เล้าจ์  ชั้น 1 
โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ 
กรุงเทพฯ  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

14.00 น. เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอด 
ชุมชนคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวรต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงาน
หรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 
“บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมใหญ่  ศู นย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ลงพื้ นที่ พร้อมคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาพื้นที่ เพาะปลูกกัญชาทาง
การแพทย์  

ณ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพต าบลคู บั ว และ      
ต. ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานสาธา รณสุ ข
จังหวัดราชบุร ี

10.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาพื้นที่ เพาะปลูกกัญชาทาง
การแพทย์ 

ณ ห้ องประชุ ม  ชั้ น  4 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุ รี  อ.เมื องราชบุ รี         
จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานสาธา รณสุ ข
จังหวัดราชบุร ี

13.30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ “การอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เมือง
สร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ที่ยั่งยืน”   

ณ ห้องประชุม เวลาดี  1
โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยศิลปกร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. คณะข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยม  
คารวะ และหารือข้อราชการ 

ณ ห้องปฏิบัติราชการรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

11.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านพลังงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
1/2563 

ณ ห้องประชุมวาระเวลา 1
โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี 

ส านักงานพลังงานจังหวัด
ราชบุร ี

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

10.00 น. ประธานงานพุทธาภิเษก 
 

ณ วัดใหม่สี่หมื่น ต.สี่หมื่น  
อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

วัดใหม่สี่หม่ืน 

11.45 น. ประธานในพิธีมงคลสมรส ณ ต.ศรีดอนไผ่  อ.ด าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี 

 

13.30 น. เข้าร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการฝึก 
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่ เกลี่ย 
ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการ
ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ .ศ. 2๕๖๒ 
(รุ่นที่ ๒๓) 

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์    
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

15.00 น. ประธานพิจารณากลั่นกรองการขอ
อนุญาตประกอบธุ รกิจ โรงแรม          
“คุ้มด าเนิน เลค รีสอร์ท” 

ณ 50/2 ม.7 ต.ด าเนิน
สะดวก อ.ด าเนินสะดวก      
จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

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

09.30 น. ร่วมพิธี เทิดเกียรติและอ าลาชีวิต
ราชการทหาร ประจ าปี 2563 ให้กับ
นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง  
ที่ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ และ
ที่ เข้าโครงการลาออกก่อนก าหนด
เกษียณอายุราชการ  

ณ กองบัญชาการกรมการ
ทหารช่าง ค่ ายภาณุรั งษี      
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

กรมการทหารช่าง 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทาง
การแพทย์ 

ณ ห้ องประชุ ม  ชั้ น  4 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุ รี  อ.เมื องราชบุ รี         
จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานสาธา รณสุ ข
จังหวัดราชบุร ี

11.00 น. ประธานตรวจโรงรับจ าน า ณ โรงรับจ าน ากรุ งไทย
เยาวราช ต.บ้ านเลื อก          
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

15.00 น. ร่วมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม “คุ้มด าเนิน เลค  
รีสอร์ท” 

ณ 50/2 ม.7 ต.ด าเนิน
สะดวก อ.ด าเนินสะดวก      
จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.00 น. ประธานมอบป้าย  Clean Food 
Good Taste และป้ายมาตรฐาน 
ตลาดนัดน่าซื้อ 
 
 

ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้
บริหารจัดการตลาดเกษตรกร
ราชบุ รี  ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานสาธา รณสุ ข
จังหวัดราชบุร ี

10.45 น. ร่วมพิธี เทิดเกียรติและอ าลาชีวิต
ราชการทหาร ประจ าปี 2563 ให้กับ
นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง  
ที่ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ และ
ที่ เข้าโครงการลาออกก่อนก าหนด
เกษียณอายุราชการ 

ณ กองบัญชาการกรมการ
ทหารช่าง ค่ ายภาณุรั งษี      
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

กรมการทหารช่าง 

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  18.00 น. 


