
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. เข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. 

ณ โรงแรมไมด้ า แกรนด์  
ทวารวดี จ.นครปฐม 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี/
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พลูศิริรัตน์) 

09.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นระดับจังหวัด  
 

ณ  ห้ องป ระชุ ม  ชั้ น  6 
ส านั กงานสาธารณ สุ ข  
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุร ี

13.00 น. ประธานการประชุมการน าเสนอผล 
การฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 
และพิธีปิดการฝึกฯ ผ่านระบบ VCS 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านั กงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุร ี1    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดราชบุร ี

ห้ องประชุ มกั ลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส า นั ก งาน ค ลั งจั งห วั ด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญั ติ สาธารณสุข พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 4/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ ม  ชั้ น  6 
ส านั กงานสาธารณ สุ ข  
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

08.50 น. ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ 
ส านั กงานประถมศึ กษา
จั งห วั ด ราชบุ รี  (เดิ ม )           
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี   
จ.ราชบุร ี

ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษา
ราชบุรี เขต 1 

10.00 น. ลงพื้ นที่ ตรวจเยี่ ยมและรับฟั งความ
คิดเห็น การด าเนินโครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ เพื่ อพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว   
และศึกษาดูงานการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในบริเวณ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน 

ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่ าเขา-
ประทับช้าง, ศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์ป่ าที่  3 (ประทับช้าง) 
และสวนพฤกษศาสตร์
วรรณ คดี บ้ าน จอมบึ ง           
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุร ี

19.30 น. ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส หน่วยงานสัมพันธ์ 
คร้ังที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี          
จ.ราชบุร ี

ส านั กงานการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุร ี

/รอง ผอ.รมน... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

09.00 น. ร่ วมเปิ ดการฝึ กอบรมเสริมสร้ าง
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่ านทั บตะโก อ.จอมบึ ง  
จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.00 น. เข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. 

ณ โรงแรมไมด้ า แกรนด์  
ทวารวดี จ.นครปฐม 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี/
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.30 น. ประธานพิ ธี เปิ ดการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกก าลังกาย
และนันทนาการเพื่อป้องกันโรค NCDs" 

ณ ศูนย์ Fitness ศูนย์อนามัย
ที่ 5 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี          
จ.ราชบุร ี

ศูนย์อนามัยที่ 5 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้ จ่ ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จังหวัดราชบุร ี

ห้ องประชุ มกั ลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านั ก งาน ค ลั งจั งห วั ด
ราชบุร ี

  

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.30 น. 


