
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

 ลา   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

09.30 น. ประธานในการตรวจการต่ ออายุ       
ใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ 

ณ เลขที่  54 ม.4 ต.วังเย็น   
อ.บางแพ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.00 น. ประธานในการตรวจการต่ ออายุ       
ใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ 

ณ เลขที่ 44/4 ม.4 ต.เขาขลุง 
และ เลขที่  66/5 ม.12  
ต.หนองอ้ อ อ.บ้ านโป่ ง  
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย 

ณ  ห้ องปฏิ บั ติ ราชการ 
รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
ราชบุ รี  ชั้น 2  ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมเพื่อพิจารณา
การร้องเรียนซ้ าซากเกี่ยวกับน้ าเสีย
ของผู้ร้องรายเดิม 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม     
ชั้ น 4 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา
กลั่ น กรองแผน ป ฏิบั ติ ราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 
อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์ 
พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

กลุ่ ม จั งห วั ด ภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
โรคติ ดต่อจั งหวัดราชบุ รี  ครั้ งที่ 
1/2563 

ณ  ห้องป ระชุ ม  ชั้ น  4 
ส านั กงานสาธารณ สุ ข
จั งห วัด ราชบุ รี  อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านั ก งาน ส าธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ ม  ชั้ น  2 
ส านั กงานอุ ตสาหกรรม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ราชบุร ี

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

09.00 น. ประธานเปิดโครงการ บวร ร่วมใจ
สร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่  2      
(เยาวชนประชาธิปไตย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ  วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค         
โพ ธาราม  ต.บ้ านเลื อก       
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

กอ.รมน.จังหวัด รบ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.30 น. ร่วมการตรวจการต่ออายุใช้สถานที่
เล่นพนันชนไก่ 

ณ เลขที่  54 ม.4 ต.วังเย็น   
อ.บางแพ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.00 น. ร่วมการตรวจการต่ออายุใช้สถานที่
เล่นพนันชนไก่ 

ณ เลขที่ 44/4 ม.4 ต.เขาขลุง 
และ เลขที่  66/5 ม.12  
ต.หนองอ้ อ อ.บ้ านโป่ ง  
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

 

/หัวหน้าส านักงาน... 



       

-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

10.00 น. ประธานการประชุมส านักงานจังหวัด
ราชบุรี และสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ของส านักงานจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น  3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมพิจารณาการจัด
บ้านพักข้าราชการ 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น  3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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


