
 

                        

                วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
               วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ  จันทร) 

09.00 น. ประธานงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.15 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  

ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี 
(บายพาส) ต.พงสวาย 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 18.00 น. ประธานงานคืนสู่เหย้าสาธิตปทุมวัน 
รุ่นที่ 24 

ณ เอกมัย ซอย 7 กรุงเทพฯ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิร)ิ 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมงานรัฐพิ ธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 
เนื่ อ งในวันสม เด็ จพ ระน เรศวร
มหาราช  

ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี 
(บายพาส) ต.พงสวาย 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

09.00 น. ร่วมงานรัฐพิ ธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวง-
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล-
มหาสังฆปริณายก เนื่ องในโอกาส
เสด็จไปทรงปฏิบั ติพระศาสนกิจ
บ าเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่บรรพชน 

ณ  บ้ า น ป ระสั ต ถพ งศ์ 
 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

 15.00 น. ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของทหาร-ต ารวจ เนื่องในพิธีบรม-
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ
วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 

ณ สนามหน้ากองบัญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

มณฑลทหารบกที่ 16 

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

09.00 น. ร่วมงานรัฐพิ ธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 15.00 น. ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของทหาร-ต ารวจ เนื่องในพิธีบรม-
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ
วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 

ณ สนามหน้ากองบัญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

มณฑลทหารบกที่ 16 

  

  /ปลัดจังหวัด... 
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ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 
 

09.00 น. ร่วมงานรัฐพิ ธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 
เนื่ อง ในวันสม เด็ จพระน เรศวร
มหาราช  

ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี 
(บายพาส) ต.พงสวาย 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 15.00 น. ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของทหาร-ต ารวจ เนื่องในพิธีบรม-
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ
วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 

ณ สนามหน้ากองบัญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

มณฑลทหารบกที่ 16 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ   

 09.00 น. ร่วมงานรัฐพิ ธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 
เนื่ องในวันสม เด็ จพระน เรศวร
มหาราช 

ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี 
(บายพาส) ต.พงสวาย 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

                วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
               วันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคม 2563 

 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ  จันทร) 

11.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลอง
เนื่องในพิธีมงคลสมรสบุตรสาว นาย
สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ณ สวนก านัน 3 อ.โกสัมพี
นคร จ.ก าแพงเพชร 

 

 15.50 น. ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฌาปนกิจศพ
ท่านพระครูวินั ยธรเขียว โชติ โย 
(มณีจันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหญ้า
คมบาง 

ณ มณฑลพิธี เมรุชั่วคราว 
วัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร ่
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุร ี

 17.30 น. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ 
ในพิธีเปิดโครงการ “ร าวงสามัคคี” 
ย้อนยุค 

ณ  ตลาดเมืองทอง 
เซ็นเตอร์พอยท์ ต.หนา้เมือง 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

สโมสรโรตารี่พลอยราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิร)ิ 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ   

 09.40 น. ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์ 
เทปูนหล่อหลวงพ่อหนุนดวง 

ณ วัดหนองหมี หมู่ที่ 4 
ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

04.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง 
และร่วมเดินเพื่อสุขภาพ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง 
จ.ราชบุร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.00 น. ประธานกล่ าวต้ อนรับในการจั ด
กิจกรรมโครงการ “เหมืองแรป่ลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน ปี  3” เพื่ อเป็น
ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 

ณ วัดเขากูบอินทราราม  
ต.อ่างทอง อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ส านั ก งาน อุตส าหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เขต 7 

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 
 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

                วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
               วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 

 
 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ  จันทร) 

11.00 น. ร่ ว ม พิ ธี รั บ ม อ บ อ า ห า ร สั ต ว์
พระราชทานและกล่าวต้อนรับ 
ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน 

ณ บ้านนางวงศ์จันทร์ ด้วง
ปรึกษา ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัด
ราชบุร ี

 13.15 น. ประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว
สงเคราะห์ราษฎรที่ ได้ รับความ
เดือดร้อน จ านวน 1,247 ผืน 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.
ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง 

 13.30 น. ประธานพิ ธีมอบผ้ าห่มกันหนาว
สงเคราะห์ ราษฎรที่ ได้ รั บความ
เดือดร้อน จ านวน 800 ผืน 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
อบต. ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุร ี

ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง 

 14.00 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนางสาวบุญส่ง ช่างทอง 
เลขที่ 31 หมู่ที่ 10 ต.ท่าเคย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 14.30 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนายเป็ง  อินทนนท์ 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ต.สวนผึ้ง 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 15.00 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนายบญุทนิ แถบขนุทด 
เลขที่ 200 หมู่ที่ 3  
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 15.45 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนางชีพ ผาสีกา 
เลขที่ 85/5 หมู่ที่ 5 
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 16.15 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนางป้อม มีถาวร 
เลขที่ 140 หมู่ที่ 1  
ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา 
จ.ราชบุรี 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 16.45 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ณ บ้านนางสาวยุพิน น้ าหอม 
เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 9 
ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

      

                       /รองผู้ว่าราชการจังหวัด... 
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ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิร)ิ 

10.30 น. ประธานในการตรวจขออนุญาต
ประกอบธุรกิจ “โรงแรมแพรวอาภา 
เพลส ราชบุรี” 

ณ เลขที่ 99/1 ถ.สมบูรณ์กุล 
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 18.00 น. ประธานในพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อ
สันติภาพโลก 150 ปีชาตกาล 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคล
ส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

ณ วิหารมูลนิธิพุทธานุสรณ์ 
159 ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้อ 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิร ี
อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบ ึง  
อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมฉลอง
เนื่ องในวาระครบรอบ 150 ปี  
ชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็น
บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
ของพระอาจาย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระ
ปี พ.ศ. 2563 - 2564 

ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่  
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุร ี

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

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 
 

09.00 น. ร่ ว ม พิ ธี รั บ ม อ บ อ า ห า ร สั ต ว์
พระราชทานและกล่าวต้อนรับ 
ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน 

ณ สถานสงเคราะห์ สั ตว์ 
บ้ านสุนั ขราชบุ รี  ต.ท่ าผา  
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

 

 กลุ่มงานอ านวยการ 
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  16.30 น. 
 

 

 

 


