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วันอังคารที่ 23 มถิุนายน 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.30 น. ประธานเปิดโครงการเตรียมความ
พร้อมรับมืออุทกภัย ในช่วงฤดูฝน  
ปี ๒๕๖๓ จังหวัดราชบุรี 

ณ ที่ท าการ อบต. บ้านไร่ 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 

ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี 

10.30 น. ป ระธาน การป ระชุ มพิ จ ารณ า
อุทธรณ์ภาษีอากร ครั้งที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุมชงโค ชั้น ๕ 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี   
จ.ราชบุรี 
 

ส านักงานสรรพากรพื้นที่
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

08.20 น. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายสงคราม
ทุ่มระเบิดกิตติมศักดิ์ 

ณ อาคารวายามะ โรงเรียน
ทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

กรมการทหารช่าง 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จั งห วัด ราชบุ รี  (กพยจ .) ครั้ งที่ 
2/2563 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ครั้งที่ 7/2563   

ณ ห้องประชุมส านักงาน
พั ฒ น า ชุ ม ช น จั งห วั ด
ราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐประจ าจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
พั ฒ น า ชุ ม ช น จั งห วั ด
ราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

08.20 น. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายสงคราม
ทุ่มระเบิดกิตติมศักดิ์ 

ณ อาคารวายามะ โรงเรียน
ทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

กรมการทหารช่าง 

11.00 น. ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท (นายไกวัลย์ โรจนานุกูล) 
และวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) 

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

แขวงทางหลวงชนบทราชบุร ี
 

13.00 น. ร่วมกิ จกรรมมอบรถเข็น (Wheel 
Chair) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

แขวงทางหลวงชนบทราชบุร ี
 

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

09.00 น. ประธานเปิดโครงการ บวร ร่วมใจสร้าง
ชุมชนคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2563  

ณ ส านักงาน กอ.รมน.จว.ร.บ. 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

กอ.รมน.จว.ร.บ. 

 

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

08.20 น. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายสงคราม
ทุ่มระเบิดกิตติมศักดิ์ 

ณ อาคารวายามะ โรงเรียน
ทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

กรมการทหารช่าง 

13.00 น. ตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด
ราชบุร ี

ณ ที่ ว่าการอ าเภอบ้ านคา    
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

  

 

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  16.30 น. 


