
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันพุธที่  19 กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

09.00 น. ต้อนรับนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ  
รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะ 

ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคาร
ราชบุรีเกมส ์

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ประธานเปิดงาน “ด าเนินร าลึก 113 ปี 
เสด็จประพาสต้น” ประจ าปี 2560 
(การแต่งกาย : ชุดย้อนยุค) 

ณ วัดโชติทายการาม  
อ.ด าเนินสะดวก 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

 13.00 น. ต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น  
(แต่งกาย:เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ) 

ณ วัดคงคาราม  
อ.โพธาราม 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 15.00 น. ต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น เข้าร่วม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
การเป็นข้าราชการท่ีดีของกระทรวง
วัฒนธรรม 

ณ โรงแรม ณ เวลา  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

09.00 น. ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยบริการหนังสือ
เดินทางเคลื่อนท่ี 

ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคาร
ราชบุรีเกมส ์

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

 09.05 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ประเมินราคาท่ีดินรายแปลง เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการ
ใช้ท่ีราชพัสดุ 

ณ โรงแรมเวสเทรินแกรนด์ 
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงานคลังจังหวัด
ราชบุร ี

 10.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 27 ระดับภาค 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุร ี

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุร ี

 11.00 น. ร่วมพิธีเปิดงาน “ด าเนินร าลึก 113 ปี 
เสด็จประพาสต้น” ประจ าปี 2560 

ณ วัดโชติทายการาม  
อ.ด าเนินสะดวก 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

 13.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลหน้ีสินเกษตรกรระดับจังหวัด 

ณ ห้องประชุมเล็ก  
อาคารราชบุรีเกมส ์

กองทุนฟื้นฟูและ 
พัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดราชบุรี 

 17.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับกลาง ครั้งท่ี7 ปี 2560 

ณ อาคารพลศึกษา  
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

เทศบาลเมืองราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

09.00 น. ประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษโครงการประชุมสัมมนาประธาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) 

ณ ห้องเวลาดี 2 โรงแรม 
ณ เวลา ต.ดอนตะโก  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุร ี

 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ 
ความสามารถ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุร ี



 17.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

ณ อาคารพลศึกษา  
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง
ราชบุร ี

เทศบาลเมืองราชบุรี 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

 15.00 น. ต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น เข้าร่วม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
การเป็นข้าราชการท่ีดีของกระทรวง
วัฒนธรรม 

ณ โรงแรม ณ เวลา  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 19.00 น. ประธานเปิดงาน “พืชผักผลไม้อ าเภอ  
บางแพ” 

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์
ข้างท่ีท าการไปรษณีย์
บางแพ 

อ าเภอบางแพ 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

08.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 27 ระดับภาค 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุร ี

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 
ราชบุร ี

09.00 น. ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยบริการท าหนังสือ
เดินทางเคลื่อนท่ี 

ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคาร
ราชบุรีเกมส ์

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

 11.00 น. ร่วมพิธีเปิดงาน “ด าเนินร าลึก 113 ปี  
เสด็จประพาสต้น” ประจ าปี 2560 

ณ วัดโชติทายการาม  
อ.ด าเนินสะดวก 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

 17.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับกลาง ครั้งท่ี 7 ปี 60 

ณ อาคารพลศึกษา  
ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

เทศบาลเมืองราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 27 ระดับภาค 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุร ี

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 
ราชบุร ี

 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยบริการท าหนังสือ
เดินทางเคลื่อนท่ี 

ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคาร
ราชบุรีเกมส ์

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
เข้าประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ณ ห้องประชุม POC  
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

 


