
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

08.30 น. ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภชพระบรมธาตุ เจดี ย์ เฉลิ ม  
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 ประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

/รอง ผอ.รมน… 



-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ 
 

  

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 
พระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร   
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 บ้านบ่อหวี 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ) คร้ังที่ 4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

10.30 น. ประธานพิธีมอบชุดธารน ้าใจกู้ชีวิต 
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย
ให้แก่ 10 อ าเภอ รวม 1,000 ชุด 

ณ อาคารราชบุรีเกมส์ 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

14.00 น. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
ในพิ ธีลงนามบันทึ กความร่วมมือ 
ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกุมารี" ให้เป็น Digital Library  

ณ ห้องสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี 
 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัด
ราชบุรี 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

09.30 น. ประธานการประชุมแก้ ไขปัญหา
ผักตบชวาในพื้นที่แหล่งน้ า ณ บริเวณ
ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ 

ณ ที่ ว่าการอ าเภอปากท่อ    
จ.ราชบุร ี

ที่ว่าการอ าเภอปากท่อ    

11.00 น. ส่ งมอบหน้ ากากอนามั ยแบบผ้ า  
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ณ ที่ ว่าการอ าเภอปากท่อ    
จ.ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
1/2563 

ณ  ห้องประชุมล าภาชี  
ชั้น  ๕ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั กงานทรั พยากรน้ า
แห่งชาติ ภาค 2 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 
4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 
4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 
4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 
4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่ วมป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
1/2563 

ณ  ห้องประชุมล าภาชี  
ชั้น  ๕ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั กงานทรั พยากรน้ า
แห่งชาติ ภาค 2 

 
/หัวหน้าส านักงาน… 

 



-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 
4/2563 

ณ ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น  ๕  ศาลากลางจั งหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ร่ วมป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 
1/2563 

ณ  ห้องประชุมล าภาชี  
ชั้น  ๕ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านั กงานทรั พยากรน้ า
แห่งชาติ ภาค 2 

  

 

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


