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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
ราชบุร ีครั้งที่ 1/2565 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ประธานการประชุ มคณะทำงาน      
เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 

ณ  ห้ อ งป ระชุ มห ล วง -
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากลู) 

14.00 น. ประธานพิ ธี เปิ ดกิจกรรมประกวด
ผลงานจั งหวัด อำเภอ และ ชมรม     
TO BE NUMBER ONE ดี เด่น ระดับ
จังหวัด ประจำปี 2565 

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ชั้ น  6 
ส ำ นั ก ง า น สาธารณ สุ ข  
จั งหวั ดร า ช บุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี         

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

10.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่วิมล จันทร 
มารดานายชยาวุ ธ จั นท ร รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ณ ศาลาชิ้ นปิ่ นเกลี ยว วั ด
มหาธาตุ วรวิ หาร อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี         

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) ผ่านระบบ
การประชุมทางสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  
Zoom Cloud Meeting 

ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่า
ราชการจั งหวัดราชบุ รี  (3)    
ชั้ น 2 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

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

09.00 น. ร่วมฟังบรรยายสรุปกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องตามโครงการบู รณาการ 
ติดตามและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ปัญหาสถานการณ์ผู้หนีภัยการสู้รบ  

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  

กองอำนวยการรักษาความ
มั่ น ค ง ภ า ย ใน จั ง ห วั ด
ราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

08.45 น. ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล 
ประจำปี 2565  

ณ โตโยต้ า ธี รชั ยราชบุ รี
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี           
จ.ราชบุร ี    

สำนั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี         

10.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่วิมล จันทร 
มารดานายชยาวุ ธ จั นท ร รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ณ ศาลาชิ้ นปิ่ นเกลี ยว วัด
มหาธาตุ วรวิ หาร อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี         

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

14.00 น. ประธานตรวจการขออนุ ญาตตั้ ง        
โรงรับจำนำ 

ณ โรงรับจำนำไทยแลนด์    
แยกกระจั บ ต.หนองอ้ อ         
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

      กลุ่มงานอำนวยการ   
 สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  18.30 น. 


