
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

08.30 น. ต้อนรับศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล 
การด าเนินงานโรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงเรียนบ้ านตะโกล่ าง     
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

09.00 น. ต้อนรับพล เอกศิ วะ  ภระมรทั ต        
ผู้ บัญ ชาการกองก าลั งจิตอาสา
พระราชทานและคณะ ลงพื้ นที่
ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง
บ้านบ่อหวี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
บ้ านบ่ อหวี  อ .สวนผึ้ ง          
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศริิรัตน์) 

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 1/2563  

ณ  ห้ องป ระชุ ม  ชั้ น  4 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมการจัดกิจกรรม
การส าธิ ต วิ่ ง เท รลและ วิ่ งถน น 
ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19  

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง       
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.45 น. ประธานการประชุมชี้แจงและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัด 
ทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวง
หมายเลข 3087 (แยกเขางู) จังหวัด
ราชบุร ี

ณ  ศ า ล า ป ร ะ ช า ค ม 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 

10.00 น. ประธานการประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ในพื้นที่อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ลงพื้ นที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
โครงการพัฒนาการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิ จกรรมติ ดตั้ งไฟ ฟ้ าแส งสว่ าง  
ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอน
ควบคุม 0100 ก าแพงใต้- บ้านเลือก 
ช่วงกิโลเมตร 0+300-5+210 ต าบล
บ้ านฆ้อง ต าบลบ้ านสิ งห์  อ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุร ี 

ณ บริเวณพื้ นที่ โครงการฯ   
ต.บ้ านฆ้ อง ต.บ้ านสิ งห์    
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

15.00 น. ลงพื้ นที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
โครงการพัฒนาการคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยก
คลองชลประทานกรับใหญ่ทางหลวง
หมายเลข 3394 กม.+-150 ต าบล
กรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ ง จังหวัด
ราชบุร ี

ณ บริเวณพื้ นที่ โครงการฯ   
ต.กรับใหญ่  อ.บ้ านโป่ ง     
จ.ราชบุร ี

แขวงทางหลวงราชบุรี 

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

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

08.15 น. ประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบ
สมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ประจ าปี 2563 รอบที่ 2 

ณ บริเวณพระบรมราชา 
นุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 (เชิงเขา 
แก่นจันทร์) อ. เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

10.00 น. ประชุมหารือการแจกจ่ายถุงยังชีพ 
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัด
จั งห วั ด ร าช บุ รี  ชั้ น  2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

14.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ก ากั บติ ดตามผลการด าเนิ นงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดราชบุร ี

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

14.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ราชบุรี 

ณ  ห้ องป ระชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

  

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.30 น.  


