
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

09.00 น. กล่ าวต้ อนรับและเปิ ดประชุมและ       
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี  ความร่วมมือระหว่าง 
คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้ าน
เศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ BCG Model    
สาขาเกษตร / สาขาการท่ องเที่ ยว      
และเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์  และ
คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร 

ณ อาคารราชบุรีเกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

14.30 น. ลงพื้ นที่ พบปะเกษตรกรผู้ ปลู ก
มะพร้าว และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ร่วมกับ
คณะกรรมการ คณะที่  1 ด้านการ
สร้างเกษตรมูลค่าสูง 

ณ บริษัท เอ็นซี  โคโคนัท 
จำกัด ต.แพงพวย อ.ดำเนิน-
สะดวก จ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

09.00 น. ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ขับเคลื่อน    
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี  
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
ป ฏิ รู ป ป ระ เท ศด้ าน เศรษ ฐกิ จ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร / 
สาขาการท่ องเที่ ยวและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่ม
มูลค่าพืชเกษตร 

ณ อาคารราชบุรีเกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

14.00 น. ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการและ 
เยี่ ยมชมธุ รกิ จบ ริ การด้ านการ
ท่ องเที่ ยวร่วมกับคณะกรรมการ  
คณะที่ 2 ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว
คุณภาพสูง 

ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท 
ตลาดน้ ำดำเนิ นสะดวก        
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

 

/หัวหน้าสำนักงาน... 

 



-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.00 น. ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ขับเคลื่อน    
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี  
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
ป ฏิ รู ป ป ระ เท ศด้ าน เศรษ ฐกิ จ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร / 
สาขาการท่ องเที่ ยวและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่ม
มูลค่าพืชเกษตร 

ณ อาคารราชบุรีเกมส์  
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้วา่ราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

10.00 น. รับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่าม   
ที่ ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย ให้จังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด OSM 
ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปจัดพิธี
มอบให้จั งหวัดภายในกลุ่มจั งหวัด 
จั งหวัดละ 1 ไตรและย่ ามที่ ระลึ ก 
จังหวัดละ 10 ใบ 

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 
ศาลาว่ าการกระทรวง -
มหาดไทย 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

- - - - 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

วันจันทร์ที่ 11 ตลุาคม 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพาะปลูก 
แ ล ะ เป็ น ป ระ ธาน ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาพื้ นที่
เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์  

ณ 41/1 ม. 3 ต.คุ้มพะยอม 
และห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล        คุ้ง
พยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ส ำนั ก งาน สาธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมกร
ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส ถ า บั น พั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงาน 4 ราชบุรี 

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

 ปฏิบัติราชการปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพาะปลูก 
และร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาพื้นที่ เพาะปลูกกัญชาทาง
การแพทย์  

ณ 41/1 ม. 3 ต.คุ้มพะยอม 
และห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล        คุ้ง
พยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ส ำนั ก งาน สาธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุร ี

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

  

 กลุ่มงานอำนวยการ   
 สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  20.00 น. 


