
 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชง 
คร้ังที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom  

ณ ห้องประชุม Talent ชั้น 2
สำนั กงานสาธารณ สุ ข  
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

สำนั กงานสาธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ตรวจรับโครงการพัฒนาการคมนาคม
และโครงสร้างพื้ นฐานขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางและการระบายน้ ำ ทางหลวง
หมายเลข 4 หลุมดิน - ห้วยชินสี ห์  
ตอนควบคุม 0303 ที่  กม.107+800 
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    
งวดที่ 1 (สุดท้าย) 

ณ พื้ นที่ บริ เวณโครงการฯ    
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 

11.00 น. ตรวจรับโครงการพัฒนาการคมนาคม
และโครงสร้างพื้ นฐานขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ห้วยศาลา-
จอมบึง ตอนควบคุม 0200 ที่  กม.
74+250 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ีงวดที่ 1 (สุดท้าย) 

ณ พื้ นที่ บริ เวณโครงการฯ    
อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานแรงงานจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.30 น. ประธานตรวจการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม 

ณ โรงแรม สวิส วัลเลย์ ฮิพ   
รีสอร์ท, โรงแรม เดอะ ซิน-
เนอรี่รีสอร์ท, โรงแรม ริมเขา
วัลเลย์ , โรงแรม อิงหมอก, 
โรงแรม อาสคาญ่ า บู ทิ ค        
รีสอร์ท, โรงแรม อูหลง รีสอร์ท
, โรงแรม เดอะ ทริปเปิ้ลเอ็ม 
เมาท์ เท่น เขากระโจม และ
โรงแรม ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมหารือแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ  

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนั กงาน ส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุร ี

/รอง ผอ.รมน… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

10.00 น. ให้การต้ อนรับสำนั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ในการดำเนิ น การตรวจติ ดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของกอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดราชบุรี  

ณ ห้ องประชุ ม กอ.รมน.
จังหวัด.ร.บ. อาคารโรงยิม-   
เนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ร่วมตรวจการขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 

ณ โรงแรม สวิส วัลเลย์ ฮิพ   
รีสอร์ท, โรงแรม เดอะ ซิน-
เนอรี่รีสอร์ท, โรงแรม ริมเขา
วัลเลย์ , โรงแรม อิงหมอก, 
โรงแรม อาสคาญ่ า บู ทิ ค        
รีสอร์ท, โรงแรม อูหลง รีสอร์ท
, โรงแรม เดอะ ทริปเปิ้ลเอ็ม 
เมาท์ เท่น เขากระโจม และ
โรงแรม ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ศอ.ปส.จ.รบ. 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

    

 

   กลุ่มงานอำนวยการ   
 สำนักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  17.00 น. 


