
 

 

 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 

 
ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

11.30 น. ร่วมเปิ ดปฏิบั ติ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 

ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพฯ 

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

10.30 น. 
 

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดราชบุ รี (ด้ านการบริหาร  
การป้องกันยาเสพติด) 

ณ  ห้องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง 
จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมการจัดงาน 
“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 
ประจ าปี 2563” 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย     
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

13.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
3/2562 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั ก งาน ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.00 น. ประธานในพิธีเปิดงานและขอความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การ        
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร และเพื่อการน้อมร าลึกใน    
พระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ณ โรงพยาบาลราชบุ รี       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

โรงพยาบาลราชบุรี        

09.30 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
การออกแบบ และระบบบ าบัดมลพิษ  
จากเตาเผาเครื่องเคลือบ (โอ่ง) 

ณ  โรงโอ่ งเรืองศิลป์  3    
เลขที่ 62 ม. 6 ถ.เพชรเกษม 
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

11.30 น. ต้อนรับคณะนายกสมาคมการค้า      
ไทย - ส่านซี  

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี ชั้น 2  
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

 

13.30 น. หัวหน้ าศูนย์บริหารข้อมูลตลาด 
แรงงานภาคตะวันตกเข้าพบ 

ณ ห้องปฏิบัติราชการรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

14.30 น. ร่ วม ช ม ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ า เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

ณ เทศบาลต าบลเขางู       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

16.30 น. ประธานพิธี เปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ณ เทศบาลต าบลเขางู       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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

10.30 น. ประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก 
จังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2562  

ณ บ้านหนองครก ม.19 
ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

14.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับคณะตรวจ
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 
 

ณ ห้องประชุม 1 มณฑล-
ทหารบกที่  16 อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี  

มณฑลทหารบกที่ 16 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.30 น. ประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด ณ  ห้องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง 
จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรี 

10.30 น. 
 

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดราชบุ รี (ด้ านการบริหาร 
การป้องกันยาเสพติด) 

ณ  ห้องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง 
จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.30 น. 
 

ร่วมลงพื้ นที่ ตรวจสอบการด าเนิ น
โครงการการออกแบบและระบบบ าบัด
มลพิษจากเตาเผาเครื่องเคลือบ (โอ่ง) 

ณ  โรงโอ่ งเรื องศิ ลป์  3    
เลขที่ 62 ม. 6 ถ.เพชรเกษม 
ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.30 น. ป ร ะ ธ าน ก า รป ระ ชุ ม ส รุ ป ผ ล 
การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

  

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.00 น. 


