
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

07.45 น. ประธานพิธีเชิญธงชาติ เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ  
100 ปี ธงชาติไทย 

ณ บริเวณ หน้าเสาธง 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ประธานเปิดงาน “กิจกรรมสร้างการรับรู้
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและ
เชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน” 

ณ อาคาร 3 ตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดราชบุรี 
(ตลาดศรีเมือง) อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ราชบุรี 

 15.30 น. ร่วมประชุม Video Conference กระทรวง- 
มหาดไทย การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 19.30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม  
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี  
ธงชาติไทย  

ณ บริเวณริมเข่ือนแม่น้ า
แม่กลอง อ.โพธาราม 

ส านักงานเทศบาลเมือง 
โพธาราม 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

07.30 น. ร่วมโครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ
จังหวัดราชบุรี 

ณ วัดโป่งกระทิง  
อ.บ้านคา 

กระทรวงคมนาคม 
และอ าเภอบ้านคา 

 09.30 น ประธานการประชุมคณะกรรมการ  
พิจารณาก าหนดส านักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
พิเศษระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการด้านแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและ
ประหยัดพลังงานประดับจังหวัด 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ราชบุร ี

 13.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงและเร่งรัดการปฏิบัติงาน
กลั่นกรองตรวจสอบ และยืนยันหนี้สิน
เกษตรกรและการเจรจาหนี้สินกับสถาบัน
เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรผ่านระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์ (Web Conference) 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ราชบุร ี

 14.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ  
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ณ ห้องประชุมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุร ี

 15.30 น. ร่วมประชุม Video Conference กระทรวง- 
มหาดไทย การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 18.00 น. ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2560  

ณ ห้องจัดเลี้ยง  
The Balloon  
ถ.โพธาราม–บ้านเลือก 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

           

/รองผู้ว่าราชการ………. 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

07.30 น. ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 
100 ปี  

ณ บริเวณหน้าเสาธง 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 15.30 น. ร่วมประชุม Video Conference กระทรวง- 
มหาดไทย การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

09.19 น. ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารส านักงาน  
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 

ณ อาคารส านักงานศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ 

ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์  
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
อ.จอมบึง 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ราชบุร ี

 13.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม 

ณ ห้องประชุมหลวง 
กระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ราชบุร ี

 15.00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
ราชบุรี 

ณ ห้องประชุมหลวง 
กระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ราชบุร ี

 16.30 น. ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน 

ณ ห้องประชุม A 201 
อาคารส านักงานบริหาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 4 

ส านักงานแรงงานจังหวัด
ราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

07.30 น. ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 
100 ปี  

ณ บริเวณหน้าเสาธง 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 13.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี คร้ังที่
1/2560 

ณ ห้องประชุมหลวงกระบัตร 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดราชบุรี 

 14.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด 

ณ ห้องประชุมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุร ี

 15.30 น. ร่วมประชุม Video Conference กระทรวง- 
มหาดไทย การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

          /หัวหน้าส านักงาน...... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

07.30 น. ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 
100 ปี  

ณ บริเวณหน้าเสาธง 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมงาน “การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้
การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน” 

ณ อาคาร 3 ตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดราชบุร ี
(ตลาดศรีเมือง) อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ราชบุรี 

 14.00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด 

ณ ห้องประชุมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุร ี

 15.30 น. ร่วมประชุม Video Conference กระทรวง- 
มหาดไทย การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

 

 


