
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่าแห่งชาติ (คปป.) จังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั ก งาน ท รัพ ย าก ร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกลั่นกรอง
แผนพัฒนาอ าเภอ 
 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 
คร้ังที่ 11/2563 (ครั้งที่ 109)         

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

ส านั กงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ประธานการประชุมหั วหน้ าส่ วน
ราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน   
ครั้งที่ 8/2563 

ณ ห้องประชุมส านั กงาน
จั ดหางานจั งหวัดราชบุ รี       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี        

ส านักงานแรงงานจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4  
ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบ VCS 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.30 น. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ ากัด
เข้าพบหารือข้อราชการ 

ณ ห้องปฏิบัติราชการรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ชั้ น 2 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

บริษัท เบิกไพรโคเจเนอ-
เรชั่น จ ากัด 

10.00 น. ประธานการประชุมพิจารณาจัดสรร
โควตาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โควตากระทรวงมหาดไทย) 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ศอ.ปส.จ.รบ. 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า
แห่งชาติ (คปป.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั ก งาน ท รัพ ย าก ร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี 

21.30 น. ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวน
กองร้อยชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านระดับกองร้อยต าบล 

ณ สวนป่ าสมเด็จพระศรี -   
นคริ นทราบรมราชชนนี 
(สมเด็ จย่ า) หน้ าที่ ว่ าการ
อ าเภอบ้านคา จ.ราชบุรี 

ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา 

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

10.45 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลง  
ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนแม่บท
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

/ปลัดจงัหวัด... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.30 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ “กองทัพบก 
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระ-
ราชปณิธานฯ” ประจ าปี 2563  

ณ พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ า
บ้านตะโกล่าง ม. 8 ต.สวนผึ้ง 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

กรมการทหารช่าง 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 
11/2563 (ครั้งที่ 109)         

ณ ห้องประชุมส านั กงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ราชบุ รี  1  อ.เมืองราชบุ รี      
จ.ราชบุรี        

ส านั กงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1    

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

10.00 น. ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรโควตา
บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โควตา
กระทรวงมหาดไทย) 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ศอ.ปส.จ.รบ. 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า
แห่งชาติ (คปป.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั ก งาน ท รัพ ย าก ร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี 

  

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


