
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

09.40 น. ร่วมพิธีส่ง - มอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับ
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์
บำรุง) 

ณ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 
(แหลมราษฎร์บำรุง) อ.จอมบึง         
จ.ราชบุรี  

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ ภาค 2  

13.30 น. ประธานการประชุมคัดเลือกคัดสรร
ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 14 

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ชั้ น  5 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

13.30 น. ร่ วมประชุ มคั ดเลื อกคั ดสรรผู้ รั บ
พระราชทานทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.     
ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 14 

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ชั้ น  5 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

15.30 น. ตรวจรับงานโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรม
ติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็น
ช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน
ควบคุ ม 0100 ตอนเจ็ ดเสมี ยน -       
โคกหม้ อ ระหว่ าง กม. 0+000-กม.
12+259  

ณ พื้ นที่ บริ เวณโครงการฯ     
อ.โพธาราม , อ.เมืองราชบุรี    
จ.ราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากลู) 

08.30 น. ศึ กษาอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ งระดับสู ง     
รุ่นที่ 12 (พตส. 12)   

ณ สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ อาคารบี กรุงเทพฯ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง         

16.00 น. 
 

ร่วมพิ ธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ในห้วงหยุดยาวเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2565 

ณ  บ ริ เว ณ ด้ า น ห น้ า 
ตำรวจภูธรจั งหวัดราชบุ รี      
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี      

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิ จารณาดำเนินการทางวินั ยและ    
การให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 1/2565  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนั ก งาน ส่ ง เส ริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรี         

13.30 น. ร่ วมประชุ มคั ดเลื อกคั ดสรรผู้ รั บ
พระราชทานทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.     
ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 14 

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ชั้ น  5 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

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

13.30 น. ร่วมประชุมหน่ วยขึ้ นตรง มณฑล
ทหารบกที่ 16 ครั้งที่ 4/2565  

ณ ห้องประชุม 1 กองบังคับ-
การมณฑลทหารบกที่ 16   

มณฑลทหารบกที่ 16 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ประธานการตรวจสาธารณูปโภคใน
โครงการจัดสรรที่ดิน  

ณ โครงการสุรพล แฟคเตอร์รี่ 
อ.บางแพ  และโครงการ        
คุ้มวิลเลจ อ.ดำเนินสะดวก         
จ.ราชบุร ี

สำนั กงานที่ ดิ น จั งห วัด
ราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบ 
ZOOM 

ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัด
จังหวัดราชบุร ีชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ลา   

 กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  เวลา  21.00 น. 


