
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

07.30 น. ประธานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 08.30 น. ประธานในพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ 
ต าบลดอนตะโก อ าเภอ
เมืองราชบุรี 

ศาลเจ้าแม่แก่นจันทร ์

 09.45 น. ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ 
ประจ าปี 2560 

ณ บริเวณซุ้มประตูหน้า
โรงเจบ้วนฮกตั้ว อ าเภอ
บ้านโป่ง 

โรงเจบ้วนฮกตั้ว 

 11.30 น. ประธานพิธีรับมอบเคร่ืองตัดถ่างชุดใหญ่ 
จากสโมสรโรตารี่ราชบุรี ให้แก่มูลนิธิ
ประชานุกูล ราชบุรี 

ณ มูลนิธิประชานุกูล  
โรงเจ (ริมน้ า) 

สโมสรโรตารี่ราชบุร ี

 13.30 น. ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ เร่ือง การเตรียม
ความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ ความคืบหน้าการก่อสร้าง
พระเมรุมาศจ าลอง การเตรียมการดูพี่น้อง
ประชาชนของจังหวัดราชบุรี 

ณ สถานีวิทย ุ
กระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด
ราชบุรี 

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
ราชบุร ี

 14.30 น. ประธานพิธีการจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพาย
เรือน าดอกดาวเรืองไปหาพ่อ  

ณ ท่าน้ าหอประชุม 
อ าเภอด าเนินสะดวก 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

07.30 น. ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล กับ
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

07.30 น. ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.30 น. ประธานประชุมพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร ณ ห้องประชุมชงโค  
ชั้น 5 ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ราชบุร ี

ส านักงานสรรพากรพื้นที่
ราชบุร ี

 13.30 น. ร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล กับ
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

07.30 น. ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล กับ
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)                 

07.30 น. ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล กับ
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

07.30 น. ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ประจ าจังหวัด
ราชบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวาย  
พระเพลิงพระบรมศพฯ และวางแผนงาน 
งบประมาณโครงการ ประจ าปี 2561 

ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร ี

 ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล กับ
ศูนย์อ านวยการและประสานงานการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 
           

ส านักงานจังหวัด 
กลุ่มงานอ านวยการ 
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐ /โทรสาร 0-3232-7659 
เวลา 14.30 น. 
 

 


