
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

16.00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
คุณแม่แฉ่ วิเศษสมบัติ มารดานาย 
จิระศักดิ์  วิ เศษสมบัติ  รักษาการ
เกษตรจังหวัดราชบุรี 

ณ วัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

11.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล 

ณ สนามบ้านโป่งโบว์ล        
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ 

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอาทิตยท์ี่ 15 ธันวาคม 2562 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีมงคลสมรส
ระหว่างนางสาวอภิชญา เตรัตน์ และ
นายจตุรงค์ ราษฎร์อาศัย  

ณ โรงแรมเอทั ส ลุ มพิ นี 
กรุงเทพฯ 

 

20.00 น. เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา
นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงาน
กฎหมายฯ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

ณ วัดท่ามะขาม อ.โพธาราม 
จ.ราชบุร ี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

11.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง   
ชิ งถ้ วยป ระธานคณ ะกรรมการ
หอการค้าไทยประจ าปี 2562 

ณ สนามบ้ านโป่ งโบว์ ล        
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

หอการค้าจังหวัดราชบุรี 

16.00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
นายอรุณ ศักดาคาร บิดาคุณวนิดา 
ผจญกล้า 

ณ วัดตากแดด (วัดราษฎร์
ศรัทธาธรรม) อ.เมืองราชบุรี         
จ.ราชบุร ี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

08.00 น. ประธานเปิดงานฉลองคริสต์มาส
และปีใหม่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  

ณ บริเวณอาคารเซ็นปีเตอร์ 
โรงเรียนดรุณาราชบุร ี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

09.00 น. ประธานการเสวนาวิชาการและการ
ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อจั ดท า
แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-
2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรม
เวสเทิ ร์นแกรนด์ ราชบุ รี  
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 

13.30 น. ประธานการประชุมพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี (โควตา
กระทรวงมหาดไทย) 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้ น 4 ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ศอ.ปส.จ.รบ. 

17.00 น. ป ระธาน การแถล งข่ าวผลการ
ด าเนินงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 
1/2563 

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี (หลังเก่า) อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี  

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

09.00 น. ร่ วมประชุ มโครงการเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพการป้ องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุม
อิ มแพ็ ค เมื องทองธานี        
จ.นนทบุร ี

ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.45 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
พิธีเปิดส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

ณ ส านักงานคลังจังหวัด
ราชบุรี ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

11.00 น. ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินค่า
เหรียญรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ที่ท าชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรี 

ณ บริ เวณโดมสนามกีฬา
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อ ง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี  

ส านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประธานการสรุปผลการอภิปราย และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อจัดท าแผน 
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรม
เวสเทิ ร์ นแกรนด์ ราชบุ รี      
อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุ รี
  

กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ    
พิจารณาการร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ... 



รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
MOU ว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา
เพื่อใช้ในการแพทย์ 
 

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์
มวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ศูนย์การ
เรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก  
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ที่ท าการสหกรณ์การเกษตร
ดอนตะโกพื ชและสิ นค้ า
ปลอดภัยราชบุรี จ ากัด 

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

09.00 น. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กอ.รมน.
จังหวัด รบ.  

ณ ห้องประชุม กอ.รมน.
จังหวัด รบ. อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุรี  

กอ.รมน.จังหวัด รบ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.00 น. ร่ วมประชุ มโครงการเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพการป้ องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุม
อิ มแพ็ ค เมื องทองธานี        
จ.นนทบุร ี

ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.30 น. ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
พิธีเปิดส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

ณ ส านั กงานคลั งจั งหวัด
ราชบุ รี  ชั้ น 1 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมเสวนาวิชาการและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน)
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี      
จ.ราชบุร ี 

กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกล าง
ตอนล่าง 1 

10.00 น. ร่วมประชุมผ่านระบบ  VCS เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการรักษาความ
ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และ
การจัดจราจรในห้วงวันคริสต์มาส 
และวันขึ้นปีใหม่ 2563 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี 

13.00 น. ร่ วมป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการ    
พิจารณาการร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. 

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่ วมป ระชุ มพิ จ ารณ าบ า เหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี (โควตา
กระทรวงมหาดไทย) 

ณ ห้ องประชุ มแควอ้ อม    
ชั้ น 4 ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ศอ.ปส.จ.รบ. 

17.00 น. ร่วมการแถลงข่าวผลการด าเนินงาน
จังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1/2563 

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุ รี  (หลั งเก่า) อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี  

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี 

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  18.30 น. 

-2- 


