
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันเสารท์ี่ 26 สิงหาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

09.00 น. ประธานพิธีเปิดแข่งขันตอบค าถาม  
สารานุกรมไทยส าหรับประชาชนฯ 

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
ราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี 

สโมสรไลออนราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้น าการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (นขพ.) รุ่นที่ 10 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

10.00 น. ประธานพิธีมงคลสมรส ณ หมู่ที่ 4 ต าบลหลักสาม 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

08.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ   

 10.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บ้านโป่งโบว์ล  
อ าเภอบ้านโป่ง  

ส านักงานสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.00 น. ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(นขพ.) รุ่นที่ 10  

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง ต าบลหนอง
บอนแดง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันอาทิตยท์ี่ 27 สิงหาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

05.00 น. ประธานเปิดงาน “ CPF Ratchaburi Run 
For Charity 2017”  

ณ ค่ายบุรฉัตร อ าเภอ
เมืองราชบุรี 

CPF Ratchaburi Run 
For Charity  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้น าการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (นขพ.) รุ่นที่ 10 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

 08.30 น. ร่วมประชุมเสวนาเร่ือง “การสร้างมาตรฐาน
การวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ 
บางกอก คอนเวนชั่น-  
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

16.00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดใหม่พะอง ต าบล
สวนหลวง อ าเภอ  
กระทุ่งแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

08.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ   

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.00 น. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(นขพ.) รุ่นที่ 10 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

08.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-
205 IMPACT FORUM  
อิมแพคเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้น าการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (นขพ.) รุ่นที่ 10 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

 13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระดับ
จังหวัด คร้ังที่ 2/2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก  
อาคารราชบุรีเกมส ์
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุร ี

 15.00 น. ประธานประชุมเพื่อพิจารณาดอกไม้จันทน์
พระราชทานจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

10.00 น. ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

ณ ห้องประชุมดีบอน 
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4 

 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมหลวง
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัด 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-
205 IMPACT FORUM  
อิมแพคเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

15.00 น. รว่มประชุมเพื่อพิจารณาดอกไม้จันทน์
พระราชทานจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.00 น. ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(นขพ.) รุ่นที่ 10 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมหลวง
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัด 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ราชบุรี 

 15.00 น. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดอกไม้จันทน์
พระราชทานจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

 

 

 


