
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
จั งหวัดราชบุ รี  (ก.บ.จ.รบ.) ครั้ งที่ 
6/2563 

ณ ห้ องประชุ มแม่ กลอง    
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดราชบุร ี

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี 
(ก.บ.จ.รบ.) ครั้งที่ 6/2563 

ณ ห้ องประชุ มแม่ กลอง    
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุร ี1  

ณ ห้องประชุมส านั กงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ราชบุ รี  1 อ.เมื องราชบุ รี      
จ.ราชบุร ี

ส านักงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1    

15.00 น. ประธานการประชุมการจัดกิจกรรม
“ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี 
(ก.บ.จ.รบ.) ครั้งที่ 6/2563 

ณ ห้ องประชุ มแม่ กลอง    
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ลงพื้ นที่ ตรวจโครงการพัฒนาการ
คมนาคมและโครงสร้ างพื้ นฐาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุง
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101  
ตอน บางแพ-บางพรม ระหว่ าง กม. 
11+061-กม. 13+181 LT (ด าเนินการ
ระหว่าง กม.11+061+กม.14+530 LT) 

ณ บริ เวณพื้ นที่ โครงการ      
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 

13.00 น. ร่ วมกิ จกรรมเยี่ ยมบ้ านผู้ สู งอายุ      
100 ปี 

ณ  ต .อ่ างทอง อ .เมื อ ง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัดราชบุรี 

17.30 น. ประธานการประกวดรอบตั ดสิ น         
มิสแกรนด์สมุทรสงคราม นครปฐม 
ราชบุรี 2020 

ณ  คุ้ ม ด า เนิ น รี ส อ ร์ ท  
อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

กองประกวดมิ สแกรนด์
สมุ ทรสงคราม นครปฐม 
ราชบุร ี2020 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.00 น. ประธานในพิธีเปิดอบรม เรื่อง ความรู้
เกี่ ยวกั บการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่
เกี่ยวข้องให้กับ อปท.  

ณ  โร งแ รม ร า ช าบุ ร ะ   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านั ก งาน ท รั พ ย าก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการจังหวัด… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

15.00 น. ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
จัดกิจกรรม Aqua Illumination 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานราชบุรี 

16.30 น. ร่วมประชุมประจ าเดือนสิงหาคม 
2563 หอการค้าจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องเวลาดี 4 โรงแรม 
ณ  เวล า  อ.เมื องราชบุ รี      
จ.ราชบุร ี

หอการค้าจังหวัดราชบุรี 

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

08.30 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จ -    
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชนนี พันปีหลวง 

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มณ ฑลทหารบกที่  16       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 

มณฑลทหารบกที่ 16        

09.30 น. ร่วมถวายราชสักการะลงนามถวาย  
พระพร เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม -     
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-  
ราชนนี พันปีหลวง 

ณ ห้องประชุม 1 มณฑล
ทหารบกที่  16 อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 
 

มณฑลทหารบกที่ 16        

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

10.00 น. ประธานตรวจสาธารณูปโภคใน
โครงการจัดสรรที่ดิน 

ณ โครงการบ้ านสลิ นดา       
ต .ปากแรต อ .บ้ าน โป่ ง         
จ.ราชบุร ี

ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี 
(ก.บ.จ.รบ.) ครั้งที่ 6/2563 

ณ ห้ องประชุ มแม่ กลอง    
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานการประชมุโครงการกลั่นกรอง
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ณ ส านักงานกองทุนผลิต
ไฟฟ้ าราชบุ รี  3 อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านักงานกองทุนผลิตไฟฟ้า
ราชบุร ี3    

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

15.00 น. ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “ธรรม
สั ญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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


