
                      

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จั งหวัดราชบุ รี  ครั้ งที่  2/2563 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน
งานตามนโยบายของรัฐบาลวาระ
งานจังหวัดราชบุรี  ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาลวาระงานจังหวัด
ราชบุ รี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาลวาระงานจังหวัด
ราชบุ รี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุ มองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
ชั้ น  3  อ .เมื อ งราชบุ รี  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาลวาระงานจังหวัด
ราชบุ รี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

 13.30 น. ประธานการประชุมอนุ กรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐประจ าจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 3/2563 

ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี 

                                    /รอง ผอ.รมน... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

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

08.30 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC 
จากกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

ณ ห้องประชุมกองอ านวยการ
รักษาความมั่ นคงภายใน
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

กอ.รมน.จังหวัด รบ. 

 10.30 น. ร่วมประชุมก าลังพลภายในหน่วย ณ ห้องประชุมกองอ านวยการ
รักษาความมั่ นคงภายใน
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

กอ.รมน.จังหวัด รบ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาลวาระงานจังหวัด
ราชบุ รี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาลวาระงานจังหวัด
ราชบุ รี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

 
13.30 น. ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 

ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี 

 

                                                                                                    กลุ่มงานอ านวยการ 
                                                                                                     ส านักงานจังหวัด 

                                                                                           โทร. 0-3233-7890 
                                                                             เวลา  16.30 น. 

 


