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วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดราชบุรี  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. ถวายการต้อนรับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษา-  
ศีล 5” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และมอบนโยบาย “ต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ณ วัดป่าท่ามะขาม ต.ตะนาว-
ศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ตรวจรับโครงการพัฒนาการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ ยงทางหลวง
หมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย 
ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.4+800 – 
กม.7+000 ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุ รี งวดที่  1 
(สุดท้าย) 

ณ พื้นที่บริ เวณโครงการฯ    
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

14.30 น. ตรวจรับโครงการพัฒนาการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยก 
หนองปลาหมอ จุ ดเสี่ ยงทางหลวง
หมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอน
เตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.33+300 ต าบล
หนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี งวดที่ 1 (สุดท้าย) 

ณ พื้นที่บริ เวณโครงการฯ    
ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

15.30 น. ตรวจรับโครงการพัฒนาการคมนาคม
และโครงสร้ างพื้ นฐานขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง  
ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน        
บ้านเลือก-หนองตากยา ตอนควบคุม 
0100 ที่  กม.7+900 ต าบลท่าชุมพล 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งวดที่ 1 
(สุดท้าย) 

ณ พื้นที่บริ เวณโครงการฯ    
ต.ท่ าชุ มพล อ.โพธาราม        
จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

10.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
3/2564 

ณ ห้ อ งประชุ ม  ชั้ น  2 
ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี    
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี     

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดราชบุรี  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 

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

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จั งหวัดราชบุรี  ผ่ านระบบ Zoom 
Cloud Meetings 

ณ ห้องประชุม กอ.รมน.
จังหวัด.ร.บ. อาคารโรงยิม- 
เนเซียมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จั งหวัดราชบุรี  ผ่ านระบบ Zoom 
Cloud Meetings 

ณ ห้องปฏิบัติ ร าชการ
ปลัดจังหวัดราชบุรี ชั้น 2  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จั งหวัดราชบุรี  ผ่ านระบบ Zoom 
Cloud Meetings 

ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี 

ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี 

    

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


