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วนัพฤหสับดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

ผู้บงัคบับญัชา เวลา วาระ สถานท่ี หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

๐๘.๐๐ น. ประธานการประชุ มหัวหน้ าส่วน-
ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
นายอ าเภอ และหน่วยงานรฐัวสิาหกิจ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่ท าการปกครอง
จังหวัด และหัวหน้ าศูนย์บริหาร      
การทะเบียนภาค ๗ สาขาราชบุร ีและ
หวัหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของส านักงานจงัหวดั 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชัน้ ๓ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจงัหวดั
ราชบุร ี

๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมหวัหน้าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุ รี  ครั ้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส ์ 
ศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรี 
(นายวิสาห์  พลูศิริรตัน์) 

๐๙.๐๐ น. ร่วมลงพื้นที่ส ารวจความเหมาะสม  
ของโครงการที่จังหวัดขอรับการ
สนั บสนุ นงบประมาณรายจ่ าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ าย   
เพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือจ าเป็นใน
อ าน าจ รอ งน าย ก รั ฐ ม น ต ร ี         
(นายอนุทนิ ชาญวรีกุล) 

ณ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ   
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรี 
(นายประกอบ วงศม์ณีรุ่ง) 

๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สงักดักระทรวงมหาดไทย นายอ าเภอ 
และหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หัวหน้า
กลุ่มงานที่ท าการปกครองจังหวัด 
และหวัหน้าศูนยบ์รหิารการทะเบยีน
ภาค สาขาราชบุร ีและหวัหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายของส านักงานจงัหวดั 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชัน้ ๓ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจงัหวดั
ราชบุร ี

๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุ มหัวหน้ าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุ รี ครัง้ที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส ์ 
ศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรยีนครอบครวัยากจน
ของจงัหวดัราชบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลงัจบการศกึษาภาคบงัคบั ครัง้ที ่ 
๑/๒๕๖๔ 

ณ  ห้ องประชุ ม ชั ้น  ๒ 
อาคารฝึกอบรม (H) สถาบนั 
พั ฒนาฝี มื อแรงงาน ๔ 
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุร ี

สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 
๔ ราชบุร ี       

/รองผูว้่าราชการ... 



-๒- 

ผู้บงัคบับญัชา เวลา วาระ สถานท่ี หน่วยงานรบัผิดชอบ 

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรี 
(นายพงษ์พนัธ ์แสงสุวรรณ) 

๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สงักดักระทรวงมหาดไทย นายอ าเภอ 
และหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หัวหน้า
กลุ่มงานที่ท าการปกครองจังหวัด 
และหวัหน้าศูนยบ์รหิารการทะเบยีน
ภาค สาขาราชบุร ีและหวัหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายของส านักงานจงัหวดั 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชัน้ ๓ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจงัหวดั
ราชบุร ี

๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุ มหัวหน้ าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุ รี ครัง้ที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส ์ 
ศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

๑๔.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ   
การเลือกตัง้ประจ าองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัราชบุร ีครัง้ที ่๕/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน้ ๒ 
อาคารองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัราชบุร ี

ศู นย์ ป ระสานงานการ
เลือกตั ้งประจ าองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัราชบุร ี

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

๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุ มหัวหน้ าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุ รี ครัง้ที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส ์ 
ศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

๑๓.๐๐ น. ประธานงานติดตามตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ
พลาสตกิในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบุร ี  

ณ บรษิทั เดก้า คลัเลอร์โปร 
จ ากดั พลาสตกิ อ.โพธาราม 
จ.ราชบุร ี

ส านั กงานทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จงัหวดัราชบุร ี

ปลดัจงัหวดัราชบุรี  
(นายไกรธวชั ทินโสม) 

๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สงักดักระทรวงมหาดไทย นายอ าเภอ 
และหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หัวหน้า
กลุ่มงานที่ท าการปกครองจังหวัด 
และหวัหน้าศูนยบ์รหิารการทะเบยีน
ภาค สาขาราชบุร ีและหวัหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายของส านักงานจงัหวดั 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชัน้ ๓ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจงัหวดั
ราชบุร ี

๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุ มหัวหน้ าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุ รี ครัง้ที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส ์ 
ศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

ส านักงานจงัหวดัราชบุร ี

หวัหน้าส านักงานจงัหวดัราชบุรี - - - - 

   

  กลุ่มงานอ านวยการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ส านักงานจงัหวดั 
 โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐ 
 เวลา  ๒๑.๓๐ น. 
 


