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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. จัดรายการ “นานาสาระกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี” 

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุ รี  อ.เมื องราชบุ รี  
จ.ราชบุร ี

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุรี 

10.00 น. ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
อาคารราชบุรเีกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

11.00 น. ต้อนรับนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจ าจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ “ตู้ปันนม
อนุบาลราชบุรีสุขใจ”  

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี   

สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

11.40 น. ประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับ
คณะครูและนักเรียน และให้สัมภาษณ์
ถึงแนวนโยบายการพัฒนาจิตส านึกเพื่อ
รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา 

ณ ตึ กสมาคมผู้ ปกครอง     
ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุ รี  อ.เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี  

ส านักงานกองทุนสนบัสนนุ
การสร้ า ง เสริ มสุ ขภาพ 
(สสส.) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

08.30 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภาคกลาง  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

08.30 น. ประธานพิจารณากรณีทหารกองเกิน 
ถูกเข้ากองประจ าการร้องขอความเป็นธรรม
ต่อคณะกรรมการชั้นสูง  

ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานสสัดีจังหวัดราชบุรี 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา ประจ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

14.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี 
(ดา้นการบริหาร การป้องกัน ยาเสพติด) 

ณ ห้ องประชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

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

09.00 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC 
จากกองทัพภาคที่ ๑ 
   

ณ ห้องประชุม กอ.รมน. 
อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

กองทัพภาคที่ ๑ 

10.30 น. ประชุมก าลังพลภายในหน่วย สถานที่
ห้องประชุมกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุม กอ.รมน. 
อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

13.30 น. ประธานการประชุมการป้องกันและเพิ่ม
ความเข้มงวดในการเฝ้าระวังสกัดกั้นมิให้
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาโดยผิด
กฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันการน า
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาแพร่ระบาด
ในประเทศไทย 

ณ ห้องประชุม กอ.รมน. 
อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

10.30 น. ประธานตรวจสาธารณูปโภค ณ โครงการอัศวิน วิลเลจ    
1-2 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด าเนิน-
สะดวก จ.ราชบุรี 

ส านั ก งานที่ ดิ น จั งหวั ด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด ณ ห้ องประชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

14.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี 
(ดา้นการบริหาร การป้องกัน ยาเสพติด) 

ณ ห้ องประชุ มหลวง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.00 น. ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัย
การเงินการคลัง” 

ณ โรงแรมรี เจ้ นท์  ชะอ า      
หัวหิน จ.เพชรบุรี 

ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

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


