
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

09.00 น. ประธานกิ จกรรมเทศน์ มหาชาติ
เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เนื่ องในโอกาสวันคล้ายวัน    
พระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 

ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรม-      
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุร ี

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

09.30 น. ร่วมโครงการ “เรารักกรมสมเด็ จ
พระเทพฯ” บริจาคโลหิตเนื่ องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ภาคบริการโลหิตที่ 4 อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

- - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

- - - - 

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

- - - - 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

10.00 น. ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ 
นปร.  

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

10.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่ อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 
2565) ผ่ านระบบวีดิทั ศน์ทางไกล 
(VCSS) 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.30 น. – 
16.30 น. 

ลงพื้ นที่ เยี่ ยมบ้ านและสอบทาน    
ข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ของนั กเรียน         
ผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี การศึกษา 
2565 รุ่นที่ 14 

ณ น.ส.นารีรัตน์ บรรดาศักดิ์ 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านเลขที่ 
84 ม.4 ต.บางป่ า อ.เมื อง
ราชบุรี , ด.ญ.อรวรรณ พงษ์-
สวัสดิ์  โรงเรียนนารีวิทยา 
บ้านเลขที่ 217 ม.2 ต.ท่านัด 
อ.ดำเนินสะดวก , น.ส.สุนันทา 
รัตนีพันธ์ บ้านเลขที่ 141 ม.7 
ต.ทุ่ งหลวง อ.ปากท่อ และ 
น.ส.สุริศา ทาแดง บ้านเลขที่ 
106 ม.2 ต.น้ ำพุ  อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

10.00 น. ประธานกล่ าวให้ โอวาทและแสดง   
ความยินดีแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ณ ห้ องประชุ มบั วหลวง 
โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุ รี         
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

08.30 น. – 
16.30 น. 

ประธานการประกวดหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดราชบุรี 

ณ - ศาลาประชาคมหน้าศาล
เจ้าพ่อน้อย ม. 2 ต.ดอนกรวย 
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
- ศาลาเอนกประสงค์บ้ าน-    
เขาดิน ม.6 ต.หนองกระทุ่ม    
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี
- ศาลาอเนกประสงค์บ้ าน-
ห้วยแห้ง ม. 5 ต. ตะนาวศรี   
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

10.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่ อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 
2565) ผ่ านระบบวีดิทั ศน์ทางไกล 
(VCSS) 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

/รอง ผอ.รมน... 



-2- 

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

08.30 น. ร่ วมประชุ มติ ดตามสถานการณ์
ประจำวันผ่านระบบ VTC (Video Tele 
Conference) โดยมีผู้อำนวยการรักษา-
ความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธาน  

ณ ห้ องประชุ ม กอ.รมน.
จังหวัด ร.บ. อาคารโรงยิม-   
เนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  

กอ งอ ำน วย การรั ก ษ า  
ความมั่นคงภายในภาค 1 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

10.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่ อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 
2565) ผ่ านระบบวีดิทั ศน์ทางไกล 
(VCSS) 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

14.00 น. ประธานการตรวจสาธารณูปโภค
โครงการบ้านจัดสรร 

ณ โครงการ ชีวา 2 อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

สำนั กงานที่ ดิ น จั งห วัด
ราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

10.30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่ อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 
2565) ผ่ านระบบวีดิทั ศน์ทางไกล 
(VCSS) 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

      กลุ่มงานอำนวยการ   
 สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  19.00 น. 


