
 

               

         วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
      วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 

 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

07.00 น. ประธานพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซ่ียม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ
ถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
5 ธันวาคม 2562 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีมงคลสมรส
ระหว่างนางสาวณัฐชา ฉายรังษี และนาย
ธีระโชติ รัตนไตรภพ 

โรงแรม Grand Hyatt Erawan 
กรุงเทพฯ 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่ องใน 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซ่ียม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย
บังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

10.30 น. ประธานพิ ธี เปิ ดกิ จกรรมจิ ตอาสา 
พัฒนาล าน  า ล าคลอง เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 2562  

ณ ล าห้วยอ่างทอง หมู่ ที่  2 
ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี
 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่ องใน 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซ่ียม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย
บังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

15.00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่า) 

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน 
เสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่ องมา 
จากพระราชด าริ  ต.เขาชะงุ้ ม  
อ.โพธารารม จ.ราชบุร ี

กรมพัฒนาที่ดิน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่ องใน 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ ยม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

16.00 น. ประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญ
จิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่ องในวันพ่ อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 
2562 

ณ วั ดธรรมศาลาน้ อยพานิ ช 
อนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

                                                                                        /รอง ผอ.รมน...  
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ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

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

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่ องใน 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย
บังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 

ณ โรงยิมเนเซี่ ยมจังหวัด
ราชบุร ีอ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ร่วมพิ ธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
ล าน  า ล าคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่ องในวันพ่ อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 
2562  

ณ ล าห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 
ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี
 

ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
ราชบุร ี

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่ องใน 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย
บังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 

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

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

10.30 น. ร่วมพิ ธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
ล าน  า ล าคลอง เพื่อถวายเป็นพระราช-
กุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562  

ณ ล าห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 
ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี
 

ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย
บังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 

ณ โรงยิมเนเซี่ ยมจังหวัด
ราชบุร ีอ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

10.30 น. ร่วมพิ ธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
ล าน  า ล าคลอง เพื่อถวายเป็นพระราช-
กุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562  

ณ ล าห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 
ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี
 

ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
ราชบุร ี

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               

         วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
      วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 

 
 

ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ลุ่มน  าแม่กลอง ครั งที่ 3/2562 

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานทรัพยากรน  า 
แห่งชาติ ภาค 2 

19.30 น. เจ้ าภ าพ ส วด พ ระอภิ ธรรม ศ พ  
คุณแม่สมจิต ผ่องเพชรอ าไพ มารดา
นางเยาวภา สุขเกลอ เสมียนตราอ าเภอ
วัดเพลง และนางสรัลรัชช์ สิทธิชัยนันทน์ 
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  
ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุร ี

ณ วัดเหนือวน ต.คุ้งกระถิ น  
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

10.30 น. ประธานการประชุมแนวทางการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 16.00 น. ร่วมป ระชุ มคณ ะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนการน าเสนอพื นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั งที่ 
1/2562 

ณ ห้องประชุม ชั น 20 อาคาร
กระท รวงท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 

ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
จังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “ภูมิกถา” 
งานวันดินโลก 

ณ เวที ใหญ่  ศูนย์ศึกษาวิธีการ
ฟื้ นฟูที่ ดินเสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ม  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธารารม จ.ราชบุรี 

ส านั กงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

 11.00 น. ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์สมัชชา
ความร่ วมมื อทรัพยากรดิ นแห่ ง
ประเทศไทย 

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ ม อั นเนื่ อง 
มาจากพระราชด าริ ต.เขาชะงุ้ม  
อ.โพธารารม จ.ราชบุร ี

กรมพัฒนาที่ดิน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

18.00 น. ประธานพิธีเปิดและมอบเสื อสามารถ 
ในงานฉลองคริสต์มาส ฉลองแชมป์ 
เชียร์ลีดดิ ง ดรุณาอะคาเดมี่ 

ณ บริ เวณอาคารเซนต์ปี เตอร์ 
โรงเรียนดรุณาราชบุ รี  อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุร ี

โรงเรียนดรุณาราชบุร ี

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

10.00 น. ประชุมประจ าสัปดาห์ ณ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในจังหวัดราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด รบ. 

  

  

  /ปลัดจังหวัด... 
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ผู้บังคับบญัชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่ งแวดล้อม 
โครงการหน่วยผลิตไอน  าและไฟฟ้า
อ า เภอบ้ าน โป่ ง  จั งหวัดราชบุ รี  
ของบริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี  จ ากัด 
ครั งที่ 2/2562 

ณ ร้านอาหารมธุรส อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุร ี

บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี 
จ ากัด 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

 

 

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


