
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

10.30 น. -
13.30 น. 

ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน   
ในโครงการกองทุนการศึกษาฯ 

ณ โรงเรียนบ้ านบึ ง (สันติ -  
มโนประชาสรรค์) และโรงเรียน
บ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา      
จ.ราชบุร ี

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

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี   
ครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 128) 

ณ ห้ องประชุ มสำนั กงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ราชบุ รี  1 อ.เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

สำนั กงานกองทุ นพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุร ี1 

12.30 น. ร่วมต้อนรับเจ้ าคณะภาค 15 และ 
กล่าวปฏิสันถาร ชี้ แจงข้อราชการ
เกี่ยวกับคณะสงฆ์ 

ณ พระมหาเจดี ย์ สมเด็ จฯ   
ชั้น 1 วัดหลวงพ่อสดธรรม-  
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

14.00 น. ประธานเปิ ดงานนมั สการปิ ดทอง    
พระพุทธฉาย ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 
2565 

ณ บริเวณถ้ำฤาษีเขางู         ต.
เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส โม ส ร โรต า รี ร าช บุ รี /
สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

15.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์    
ครั้งที่ 4/2565  

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 

สำนั ก งาน ส่ ง เส ริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรี 

18.00 น. ประธานเปิดงาน Amazing Thai Food 
ตอน อาหารถิ่นราชบุร ี

ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
อัศวราชบุ รี  ถ.ท้ าวอู่ทอง      
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สำนักงานราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

09.00 น. ประธานถวายราชสดุดีหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จังหวัดราชบุรี   

ณ วั ดดอนใหญ่  หมู่ ที่  5       
ต .ด อน ให ญ่  อ .บ างแพ           
จ.ราชบุรี  

สำนั ก งาน สาธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต 
และร่วมกิ จกรรมเดินแบบประกวด     
ชุดผ้าไทย  

ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลา- 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพฯ 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาฯ ร่วมกับศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี  

ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

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

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

 ปฏิบัติราชการปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ประธานการตรวจสาธารณู ปโภคใน
โครงการจัดสรรที่ดิน 

ณ โครงการ ราชบุ รีวิลเลจ    
ต.โคกหม้อ/โครงการ ภูริพัฒน์ 
ต.เจดีย์หัก/โครงการ วังทอง
บ้านเกาะ ต.เกาะพลับพลา    
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

สำนั กงานที่ ดิ น จั งห วัด
ราชบุรี 

/หัวหน้าสำนักงาน... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย (ม.ส.ท.) 

   กลุ่มงานอำนวยการ  
   สำนักงานจังหวัด  
   โทร. 0-3233-7890  
   เวลา 19.30 น. 


