
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

09.30 น. ประธานพิธีจิตอาสาพัฒนาโครงการ   
จิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 

ณ ลำห้ วยง่ องแง่ ง ม.11        
ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี         

14.00 น. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
จัดลำดับความสำคัญผู้มีคุณสมบัติ   
เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ   
ม.ท.ศ. ระดับภาค 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์    
ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 3 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร  
ภาค 3 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. ร่วมประชุมการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (นางสาว
ปาณี นาคะนาท) ประจำเดือนเมษายน
2565 ผ่านระบบ (Video Conference) 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติ ตาม
แผนปฏิ บั ติ การด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
(ไตรภาคี) โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร   
โคเจนเนอเรชั่น บริษัท เบิกไพรโคเจน
เนอเรชั่น จำกัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
1/2565 

ณ ห้ องประชุ มสำนั กงาน 
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น 
จำกัด ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง   
จ.ราชบุร ี

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอ-
เรชั่น จำกัด 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่ อน เงิ น เดื อนข้ าราชการและ        
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2565) 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากลู) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัด
รูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565    
 

ณ. ห้องประชุมสำนั กงาน    
จัดรูปที่ ดินจังหวัดราชบุรี    
ชั้น 2 อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน จั ด รู ป ที่ ดิ น
จังหวัดราชบุรี    

14.00 น. ประธานการประชุมติดตามผลการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
“ราชบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาระดับภาค 2   

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ชั้ น  2 
สำนั กงานการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
อ. เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ป ระ เท ศ ไท ย  จั ง ห วั ด
ราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัดราชบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 

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

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี         

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

09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ   
จิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 

ณ ลำห้ วยง่ องแง่ ง ม.11        
ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี         

/ปลัดจงัหวัด... 

 



-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ   
จิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 

ณ ลำห้ วยง่ องแง่ ง ม.11        
ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติ ธรรมระดับจั งหวัด
ราชบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 

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

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.00 น. ร่วมประชุมการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (นางสาว
ปาณี นาคะนาท) ประจำเดือนเมษายน
2565 ผ่านระบบ (Video Conference) 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้ าราชการและเลื่ อนขั้ นค่ าจ้ าง
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่  1 (1 เมษายน 
2565) 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

           
 

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


