
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. จัดรายการ “นานาสาระกับผู้ ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี” 

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จั งหวัด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี  
จ.ราชบุร ี

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุรี 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้้ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง-
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส้ านั กงานทรัพยากรน้้ า
แห่งชาติ ภาค 2 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

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

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

10.45 น. ประธานตรวจสอบการก่อสร้าง         
โรงฆ่ าสัตว์และโรงพั กสัตว์ตาม 
แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  

ณ เลขที่ 38 ม. 9 ต. เขาขลุง 
อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ส้านักงานปศุสัตว์จั งหวัด
ราชบุร ี

14.30 น. ประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ 
ประจ้าจังหวัดราชบุร ี

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส้านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราช เจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ บริเวณจุดพักรถอินโด-  
วิลล่า ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี        

ส้านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.30 น. ส้ านั กงานคณ ะกรรมการสิทธิ -
มนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบและรับฟัง
ค้าชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีฟาร์มสุกร 
ก่อสร้างปิดกั้นทางสาธารณะและ
ทางน้้าไหล 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส้านักงานจังหวัดราชบุร ี

10.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่ าใช้ จ่ ายแก่ จ้ าเลยใน
คดีอาญาประจ้าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
8/2563 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น  3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส้านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
แก้ ไขปัญหาการบุ กรุกที่ ดินของรัฐ  
จังหวัดราชบุร ีครั้งที่ 1/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง-
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ ท้ าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

21.30 น. ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวน
กองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ระดับกองร้อยต้าบล 

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

ที่ว่าการอ้าเภอบ้านคา 

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

10.00 น. ร่ วมป ระชุ ม คณ ะอนุ กรรมการ
ทรัพยากรน้้ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
2/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง-
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส้ านั กงานทรัพยากรน้้ า
แห่งชาติ ภาค 2 

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

10.30 น. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวน
กองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ระดับกองร้อยต้าบล 

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

ที่ว่าการอ้าเภอบ้านคา 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
ราชบุร ีครั้งที่ 1/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง-
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ ท้ าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุร ี
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

10.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการและให้โอวาท
แก่ผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก ์

ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ต.คลอง-
ตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

ส้านักงาน  กศน. จังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
ราชบุร ีครั้งที่ 1/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง-
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ ท้ าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

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

14.30 น. ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
มูลนิธิมิ ราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ประจ้า
จังหวัดราชบุร ี

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส้านักงานจังหวัดราชบุรี 

  

 กลุ่มงานอ้านวยการ  
 ส้านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.30 น. 
 


