
 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

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

๑๕.๓๐ น. ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาประเทศ
เพื่อความมั่นคง การจัดระเบียบบริหาร
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
(อพป.) ประจำปี ๒๕๖๔  

ณ  ศาลาเอนกประสงค์     
บ้ านหนองไผ่ป่ า หมู่  ๑๔     
ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

- - - - 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันอาทิตย์ที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

- - - - 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และ
มอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ
สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ที่เข้าสอบบาลี
สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

๑๐.๐๐ น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการ
ทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สู ง ผ่ านระบบ    
วีดิทัศน์ทางไกล 

ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น ๕ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

๑๐.๐๐ น. กล่ าวต้อนรับรัฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ    
วิ ลาวั ลย์ ) และร่ วมออกอากาศ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ /สินค้า 
กศน. 

ณ  กาดวิ ถี ชุ มชน คู บั ว         
วัดโขลงสุวรรณคีรี  อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนักงาน กศน. จังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติราชการปกติ                                                                 

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

 ปฏิบัติราชการปกติ                                                                 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

๑๐.๐๐ น. ร่วมพิ ธี ถวายภั ตตาหารเพล และ    
มอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ
สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ที่เข้าสอบบาลี
สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

๑๐.๐๐ น. ร่วมพิ ธี ถวายภั ตตาหารเพล และ    
มอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ
สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ที่เข้าสอบบาลี
สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

ณ บ้ านช่ างสกุ ลบายศรี          
ต.เจ็ ดเสมี ยน อ.โพธาราม      
จ.ราชบุร ี

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

   

  กลุ่มงานอำนวยการ  
  สำนักงานจังหวัด 
 โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐ 
          เวลา  ๒๒.๐๐ น. 


