
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

13.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ   
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุ รี  ครั้ งที่  
13/2565 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ประธานพิธี เจริญพระพุทธมนต์และ   
เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี-
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรม -       
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

สำนักงานพระพุทธศาสนา
จั งหวัดราชบุ รี /สำนั กงาน
จังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

09.30 น. ประธานเปิดการประชุมรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่าง     
ผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 ผังเมืองรวมเมือง
ราชบุร ี(ปรับปรุง ครั้งที่3)  

ณ ห้ องประชุ มเวลาดี  1 
โรงแรม ณ  เวลา อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนั กงานโยธาธิการและ     
ผังเมืองจังหวัดราชุบร ี

10.00 น. ร่ วมรั บทราบนโยบายการจั ดทำ
งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2567  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น  3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุร ี

10.30 น. ประธานในการตรวจสถานที่ เก็บวัตถุ
ระเบิด   

ณ บริษัท ราชบุรีเอ็นเตอร์
ไพรส์ จำกัด  ม.10 ต.จอมบึง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี

ที่ ทำการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

14.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐประจำจังหวัดราชบุรี  คร้ังที่  
5/2565  

ณ ห้ องประชุ มสำนั กงาน    
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนั กงานธนารักษ์ พื้ นที่  
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ติ ดตามตรวจสอบผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการหน่วยผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ า
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 
และโครงการกำจัดการอุตสาหกรรมที่
ไม่ใช่ขยะอันตรายและหน่วยผลิตไอน้ำ
ขนาด 9.6 เมกกะวัตต์ บริษัท เอสซีจี   
เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จำกัด ครั้งที่ 2/2565 

ณ เรือนรับรอง บริษัท เอสซีจี 
เปเปอร์  เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด 
(บ้านโป่ง) ถ.แสงชูโต อ.บ้าน-
โป่ง จ.ราชบุรี  

บริ ษั ท เอสซี จี  เป เปอร์        
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บ้านโป่ง) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   
ของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง 
มหาดไทย จังหวัดราชบุร ี

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดราชบุร ี

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

13.30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานจิตอาสา หน่วย 
นขต. ทภ.1 ระดับ กองพล และ 
มทบ.  

ณ ห้องประชุม ศปย.ทภ.1 
ชั้น 5 บก.ทภ.1 

ศอ .จอส .พ ระราชท าน 
ภาค 1 

15.00 น. ร่ วมพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ และ         
เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี-
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรม -       
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

สำนักงานพระพุทธศาสนา
จั งหวัดราชบุ รี /สำนั กงาน
จังหวัดราชบุร ี

/ปลัดจงัหวัด... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะทำงาน
พิจารณาให้ความเห็นกรณีการขอ
อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

14.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำ
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2565  

ณ ห้ องประชุ มสำนั กงาน    
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนั กงานธนารักษ์ พื้ นที่  
ราชบุร ี

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

10.00 น. ร่ วมรั บทราบนโยบายการจั ดทำ
งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2567  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น  3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุร ี

15.00 น. ร่ วมพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ และ         
เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี-
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรม -       
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

สำนักงานพระพุทธศาสนา
จั งหวัดราชบุ รี /สำนั กงาน
จังหวัดราชบุร ี

  
 
 
 

  กลุ่มงานอำนวยการ  
  สำนักงานจังหวัด  
  โทร. 0-3233-7890  
  เวลา  20.00 น. 


