
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

16.30 น. ร่วมประชุมหอการค้าประจ าเดือน
มกราคม 2566  

ณ ห้องเวลาดี  3 โรงแรม        
ณ เวลา อ.เมื องราชบุ รี         
จ. ราชบุร ี

หอการค้าจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นางสาววริษฐา สงวนเสริมศร)ี 

09.30 น. ประธานการประชุมพิจารณาเสนอ
ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจ าปี  2566 และการประชุม
เตรี ยมการประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประชุมร่วม 3 ฝ่าย เพื่อหารือแนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
บู รณาการ พ.ศ. 2565 ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

16.00 น. ประธานในการรับชมโขนภาพยนตร์
HANUMAN White Monkey 

ณ เอสเอฟ ซีเนม่า โรบินสัน 
ไลฟ์สไตล์  ราชบุรี  อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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

13.30 น. ประชุมพิจารณาบ าเหน็จ (ห้วงเดือน
ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)  

ณ ห้องประชุม บก.ทน.  กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ร่วมประชุมพิจารณาเสนอผลงาน  
เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจ าปี 
2566 และการประชุมเตรียมการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่วมพิธีลงทะเบียนบรรพชาอุปสมบท 
99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร-   
กิ ติ ย า ภ า  น เ ร นทิ ร า เ ท พย ว ดี         
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร-
ราชธิดา 

ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรม -       
กายาราม อ.ด าเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

/หัวหน้าส านักงาน... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.30 น. ร่วมประชุมพิจารณาเสนอผลงาน  
เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจ าปี 
2566 และการประชุมเตรียมการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ร่ วมประชุมคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งต่างสายงานจากต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งประเภท
วิชาการ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาล
ต าบลโพหั ก  อ .บางแพ          
จ.ราชบุร ี

ส านักงานเทศบาลต าบล   
โพหัก 

13.00 น. ประชุมร่วม 3 ฝ่าย เพื่อหารือแนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
บู รณาการ พ.ศ. 2565 ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

   
  กลุ่มงานอ านวยการ  
  ส านักงานจังหวัด  
  โทร. 0-3233-7890  
  เวลา  17.30 น. 


